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Di masa Indonesia modern, kita juga pasti ingat, bahwa sejarah 
telah mencatatkan peran penting Indonesia dalam penyelenggaraan 
Kongres Kehutanan se-Dunia ke VIII di Jakarta tahun 1978 dengan 
tema ‘Forest for People’. Sekali lagi, “people” secara spesifik menjadi 
diskursus penting dalam dunia kehutanan. 
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Seiring semakin kompleksnya permasalahan sosial ekonomi 
masyarakat di sekitar hutan di Pulau Jawa, Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri LHK No. 
P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di 
Wilayah Kerja Perum Perhutani. 
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BUMN kita sudah mulai rajin mencari partner dan melakukan 
sekuritisasi aset. Praktik semacam ini enggak pernah dilakukan, 
bahkan dicium baunya saja enggak. Mereka terlalu nyaman dan 
keenakan.

32 Prof. DR. Ir. Achmad Soemitro
Energinya luar biasa, sehingga tidak hanya mengajar di Fakultas 
Kehutanan UGM dan di Program Pasca Sarjana (S2) Magister 
Management Fakultas Ekonomi UGM, tetapi beliau masih juga 
menjabat sebagai Rektor di Universitas Swasta Widya Mataram 
Yogyakarta sampai akhir tahun 2003.

34 Mengenal Apa Itu PPAK dan MRI 
Sebagai wahana komunikasi dan publikasi PPAK menerbitkan 
Majalah Rimba Indonesia (MRI) pada tahun 1952 juga dengan 
penerbitan pertama sebanyak 800 exemplar dan pada tahun 1955 
menjadi 1500 eksemplar. MRI merupakan majalah kehutanan 
pertama berbahasa Indonesia menggantikan majalah kehutanan 
berbahasa Belanda “Tectona”. Pada penerbitan awal 1952 hingga 
tahun 1989 MRI terbit dalam bentuk buku, kemudian sejak tahun 
1990 diubah dalam bentuk majalah ilmiah popular. Kini MRI masih 
terus bisa terbit 3 kali setahun.
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Pengantar Redaksi

Perubahan yang terjadi berskala global, tak terelakkan lagi 
berimbas ke negeri tercinta kita ini. Berbagai aspek kehidupan 

berubah begitu cepat, membuktikan ungkapan yang kekal itu 
adalah perubahan.

Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan mengingatkan, 
bahwa kita harus berubah, segera lakukan perubahan bila kita 
tidak mau kalah dalam persaingan dengan bangsa dan negara lain. 
Tantangan saat ini dan ke depan bukan bertambah semakin ringan, 
tetapi semakin berat bobot kompleksitasnya. Tuntutan pemenuhan 
kebutuhan hidup seakan tanpa batas sejalan dengan perubahan 
yang terjadi itu sendiri. 

Kita harus mengakui bahwa pembangunan (fisik) yang 
dapat dilihat mata berkembang pesat dimana-mana. Namun, 
pembangunan (non fisik) yang tidak bisa dilihat mata, harus 
diakui belum ada perubahan secara signifikan kalaupun tidak 
bisa dikatakan belum ada perubahan. Reformasi dua puluh 
tahun yang lalu tidak saja dimaksudkan untuk menumbangkan 
kekuasaan rezim orde baru, tetapi ingin menghilangkan penyakit 
kronis yang disebut korupsi, kolusi, nepotisme (KKN). Dua dekade 
ternyata ibarat hanya membersihkan file dari serangan virus, 
tetapi perangkat utamanya soft ware dan brainware nya masih 
sama-tidak berubah. Itulah kenapa saat ini KKN masih merajalela. 
Karakter, kebiasaan, mindset belum berubah.

Dunia perhutanan Indonesia juga mengalami perubahan yang 
tidak terbayangkan dua puluh tahun yang lalu. Reformasi membuat 
peran negara yang dominan dalam semua hal berkaitan dengan 
kawasan hutan, hutan, dan hasil hutan, tidak lagi fit and match 
dengan perubahan politik, sosial dan ekonomi.

Warga Negara Indonesia semakin sadar dan mengerti konstitusi 
dan hak konstitusionalnya. Pengaturan dan pengelolaan hutan 
membutuhkan pendekatan atau cara baru yang lebih memenuhi 
hak-hak konstitusional warga negara. Kebutuhan akan bahan baku 
untuk industri hasil hutan juga semakin beragam sejalan dengan 
kemajuan IPTEK. Dan banyak lagi perubahan yang kadang tidak 
terkirakan yang datang dan pergi begitu cepat. 

Mencoba menyikapi itu, MRI Volume 61 ini hadir dengan 
menurunkan artikel-artikel di bawah tema “Era Baru Rimbawan 
Indonesia”. Pembaca boleh setuju atau tidak setuju dengan artikel 
tersebut. Semoga hal itu merangsang untuk berpikir lebih jernih, 
tajam dan menggerakkan. Selamat menikmatinya.
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PEREBUTAN RUANG KELOLA
Refleksi Perjuangan dan Masa Depan

Perhutanan Sosial di Indonesia
Oleh: Wiratno

Dirjen KSDAE

Seorang ekonom FAO, Jack 
C. Westoby (1967), dalam 
penampilannya dipanggung inter-
nasional telah menantang dunia 
kehutanan dengan satu ungkapan 
yang menggugah bahwa “forestry 
is not about trees, it is about 

people. And it is about trees insofar as trees can serve 
the needs of the people”. Ucapan Westoby tersebut 
tak pelak memantik para pemikir kehutanan dunia 
untuk kemudian berkiprah mengabdikan keilmuan 
kehutanan yang dimilikinya dengan melandaskan pada 
alasan “people are the reason... became passionate 
about forestry”. Untuk selanjutnya, melalui perjuangan 
dari banyak tokoh, pemikir, ilmuwan, juga dari kampus 
tercinta kita ini, kita dapat mengetahui dan memahami, 
bagaimana kehutanan sosial, atau perhutanan 
sosial, atau hutan sosial terus berevolusi. Di masa 
Indonesia modern, kita juga pasti ingat, bahwa sejarah 
telah mencatatkan peran penting Indonesia dalam 
penyelenggaraan Kongres Kehutanan se-Dunia ke VIII 
di Jakarta tahun 1978 dengan tema ‘Forest for People’. 
Sekali lagi, “people” secara spesifik menjadi diskursus 
penting dalam dunia kehutanan.

Pada tataran kebijakan kehutanan Indonesia, kita 
sama-sama mengetahui bahwa dukungan kebijakan 
nasional yang menyatakan tentang adanya unsur 
“masyarakat” dan “desa” baru ada dalam Undang-
undang Nomor 41 tahun 1999 dalam penjelasan Pasal 
5 ayat (1) alinea 4 dan dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 6 tahun 2007 pada Pasal 84 dan Pasal 92-
98, dimana diatur tentang “hutan kemasyarakatan”. 
Sedangkan istilah “Perhutanan Sosial” baru masuk 
dalam perencanaan pembangunan nasional, yaitu 
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) periode 2010-2014 atau 32 tahun 

kemudian, yang sudah menyatakan target seluas 1 juta 
hektar.

Ketika Presiden Joko Widodo menetapkan RPJMN 
2015-2019, ditargetkan seluas 12,7 juta hektar untuk 
alokasi Perhutanan Sosial, dalam skema Hutan Desa, 
Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, 
Kemitraan Kehutanan dan Hutan Hak, termasuk Hutan 
Adat. Momen ini bersamaan dengan lahirnya Eselon I 
yang secara khusus mendapat tanggungjawab untuk 
melaksanakannya, yaitu Direktur Jenderal Perhutanan 
Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Apabila merujuk 
tahun 1978 sebagai awal memperjuangkan peran dan 
posisi masyarakat dalam kancah kebijakan kelola hutan 
di Indonesia, maka diperlukan waktu 37 tahun.

Jangka waktu yang cukup lama itu, tentu telah 
merubah kondisi hutan Indonesia disertai dampak 
negatifnya yang beragam, semakin kompleks dan 
unpredictable. Hal tersebut kita ketahui dengan 
meluasnya penggunaan lahan monokultur perkebunan 
sawit skala kecil, menengah dan besar, semakin 
terbukanya akses jaringan jalan, jalur kereta api, 
pengembangan jalan eks HPH dan HTI, lahirnya pusat-
pusat pertumbuhan baru, migrasi dan pertumbuhan 
penduduk, meningkatnya konflik satwa liar-
manusia, pertambangan, dan berbagai pembangunan 
infrastruktur lainnya.

Box 1: Tutupan Hutan Indonesia
Pengelolaan hutan skala besar dalam bentuk HPH, HTI, 
di masa 30-40 tahun yang lalu sejak dekade 1970an 
sebagian besar telah pula mengalami kegagalan. 
Masyarakat pinggir hutan tetap miskin, dimarginalkan, 
konflik sosial terus meningkat dan tidak ada solusi yang 
berakhir pada kerusakan hutan serta munculnya fenomena 
open access. Berdasarkan Rencana Kehutanan Tingkat 
Nasional (RKTN) periode 2011-2030, seluas 41,05 juta 
hektar kawasan hutan negara telah tidak memiliki tutupan 
hutan. Berarti yang tidak berhutan sebesar 31,4%, dengan 
total luas hutan 130,68 juta hektar. Saat ini, luas hutan 
negara dikoreksi hanya tinggal 120 juta hektar.
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Bagaimana kondisi masyarakat desa hutan akibat 
dari perubahan kondisi hutan Indonesia tersebut? 
Berdasarkan laporan dari Santoso (2015), dinyatakan 
bahwa dari 70.429 desa di tanah air, terdapat 25.863 
desa hutan atau 36,7% dari desa di seluruh Indonesia. 
Jumlah penduduk desa hutan tercatat 37.197.508 
jiwa atau 9.221.299 kepala keluarga. Berdasarkan 
survai Kementerian Kehutanan dan BPS tahun 2007, 
prosentase rumah tangga miskin di sekitar kawasan 
hutan sebanyak 18,5% atau diperkirakan sebanyak 
1.720.384 keluarga miskin atau 6.881.539 jiwa.

Perhutanan Sosial pada umumnya memiliki 
tipologi: (1) small-scale tersebar, (2) dikelola oleh petani 
gurem, (3) tidak bermodal atau kekurangan modal, (4) 
seringkali terjebak oleh tengkulak dan jaringan pasar 
lokal-global, dan (5) dikelola oleh (mantan) perambah 
di hutan-hutan lindung, hutan produksi, dan hutan 
konservasi. Mengurus tipologi masyarakat seperti ini 
akan banyak sekali tantangan dan hambatannya. Namun 
juga sekaligus kita sebenarnya dapat menemukan 
peluang transformasi.

Berbagai research question dapat diajukan, 
misalnya: akankah pengelolaan kawasan hutan 
negara oleh masyarakat mampu merubah ‘kiblat’ 
kelola hutan kita? Apakah selama ini kita memiliki 
‘kiblat’ kelola hutan nasional? Akankah model kelola 
bersama masyarakat akan memberikan jaminan yang 
lebih nyata pada kelestarian sumberdaya hutan? 
Menjaga ragam tipe ekosistem dan habitat satwa liar 
sekaligus masyarakat bisa hidup berdampingan dengan 
satwa liar? Mampu merestorasi kawasan hutan yang 
tergeradasi & terdeforestasi?

Dimana peran rimbawan, baik yang bekerja di 
birokrasi pemerintah, di swasta, di CSO, sebagai aktivis, 
peneliti, di kampus, di media massa? Ilmu Kehutanan 
mendapatkan tantangan yang semakin berat, tetapi 
sekaligus mungkin saat inilah momentumnya untuk 
merenungkan kembali, meraih peluang ke depan. 
Bekerja dengan masyarakat dan semua pelaku di 
tingkat lapangan.

Dalam berbagai kesempatan pada empat tahun 
belakangan ini, saya seringkali melontarkan istilah 
“Champion of the Forest”. Siapa mereka si ‘penjaga’ 
hutan yang sebenarnya? Pertanyaan yang tentu saja 
tidak mudah dijawab. Dalam banyak teori tentang 
sumberdaya, dinyatakan terdapat empat golongan 

sumberdaya berdasarkan penguasaannya:
Pertama, state property –sumberdaya yang 

dikuasai negara. Kawasan hutan negara adalah salah 
satu contoh sumberdaya yang dikuasai oleh negara 
yang mengemban amanat Pasal 33 UUD 1945.

Kedua, private property –sumberdaya yang 
dimiliki individu. Hutan-hutan rakyat bisa masuk 
golongan ini. Pulau Jawa diselamatkan oleh hutan 
rakyat, hutan tanaman yang diusahakan dan dikelola di 
lahan milik. Luasnya tidak kurang dari 2,7 juta hektar 
berdasarkan kajian terakhir oleh BPKH Wilayah XI 
Jawa Madura bekerjasama dengan MFP II, dalam 
laporannya berjudul: “Potensi Kayu dan Karbon Hutan 
Rakyat di Pulau Jawa 1990-2008”.

Ketiga, common property –sumberdaya yang 
dikuasai kelompok masyarakat. Sistem ladang 
tradisional masyarakat Dayak di Kalimantan, hutan 
adat dan hutan nagari adalah contoh dari jenis atau 
kelompok sumberdaya ini.

Keempat, open access - sumberdaya yang tidak 
dimiliki/dikuasai oleh siapapun sekaligus bisa jadi 
milik siapapun. Mereka yang kuat akan menguasai 
bahkan memilikinya. Kawasan hutan eks HPH, HTI 
gagal yang izinnya masih hidup tetapi di lapangan 
tidak ada pengelolanya masuk dalam kategori ini. 
Sumberdaya ini menjadi bancakan atau rebutan dan 
spekulasi oleh berbagai free riders, cukong lahan, 
yang guritanya sampai kemana-mana dan bahkan 
bisa membeli hukum. Inilah yang disebut sebagai 
masyarakat extra legal (Heri Santoso-komunikasi 
pribadi, 2017). Di Sumatera, kasus-kasus seperti ini 
nyata dapat disaksikan di lapangan. Unit manajemen 
bernama Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di luar 
Jawa, hadir sama-sama (hampir) terlambatnya dengan 
program Perhutanan Sosial. Kehadiran KPH layaknya 
model unit kelola taman nasional di era 1980an atau 36 
tahun yang lalu. Namun demikian, manajemen KPH lah 
sebenarnya yang nantinya diharapkan dapat menata 
kawasan hutan di tingkat tapak. Lebih baik terlambat 
daripada tidak sama sekali. Namun tantangan di 
lapangan sedemikian besar dan semakin kompleks.

Siapa yang dapat disebut sebagai ‘Champion of 
the Forest’ itu? Sebenarnya mereka bisa berasal dari 
manapun. Yang jelas, mereka yang dengan niatnya 
sendiri, secara sukarela, dengan penuh kesadarannya 
melakukan upaya-upaya walaupun kecil dan terbatas, 
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namun dilakukannya dengan konsisten, dengan 
bantuan atau tanpa dukungan dari pihak luar. Mereka 
menerima dan menemukan apa yang penulis sebut 
sebagai “personal calling”. Panggilan pribadi untuk 
melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungan 
di sekitar ia hidup. Umumnya mereka ‘orangbiasa’ yang 
karya dan hasil kerjanya yang luar biasa. Orang yang 
menginspirasi orang lain atau kelompok lain melakukan 
hal yang sama atau yang skalanya lebih besar. Mereka 
mewariskan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk 
kemanusiaan, minimal bagi lingkungan di sekitarnya. 
Dalam perhutanan sosial, figur-figur yang menginspirasi 
ini banyak sekali ditemukan di lapangan, tetapi 
seringkali kami, kita, terlewat mengenali, memahami, 
atau mengajaknya menjadi mitra. Terkadang, apabila 
dilihat dari tongkrongannya, sungguh kita tidak 
menyangka bahwa apa yang telah mereka lakukan 
sangat bermanfaat. Berpenampilan biasa, cenderung 
bersahaja dalam tutur kata dan tindakan. Namun 
apabila kita menggali lebih dalam dan menyaksikan 
apa yang telah mereka kerjakan, kita akan tercengang. 
Banyak fakta lapangan menunjukkan, bahwa program 
perhutanan sosial dihidupi oleh mereka ini di satu 
sisi, dan di sisi yang lain, perhutanan sosial juga 
mendorong kelahiran lebih banyak champion. Sarjana 
yang baru lulus akan tercengang menyaksikan sepak 
terjang para champion ini. Berikut penulis sampaikan 
beberapa contoh figur dari apa yang penulis sebut 
sebagai ‘Champion of the Forest’, yang juga pernah 
dimuat dalam Rubrik Sosok di Harian Kompas. Contoh 
lain dari ‘Champion of the Forest’ itu adalah mereka 
yang pernah menerima penghargaan Kalpataru, yang 
jumlahnya saat ini lebih dari 300 orang.
(1) Repong Damar di Lampung

Kisah sukses diakuinya Repong Damar Krui di 
Lampung Barat menjadi Kawasan dengan Tujuan 
Istimewa di masa Menteri Kehutanan Djamaludin 
Suryo Hadikusumo, pada tahun 1998. Terobosan 
kebijakan ini tidak dapat dilepaskan dari keberadaan 
dan peran tokoh-tokoh dan lembaga seperti 
LATIN, Watala, P3AE-UI, ICRAF dan CIFOR. Di 
sana berperan seorang Tri Nugroho, Dani Wahyu 
Munggoro, Suwito, Ahmad Kusworo, Alm. Restu 
Ahmaliadi, Alm. Dr. Iwan Tjitradjaja, Martua T. 
Sirait, M. Buyung Ichwanto, Hubert de Foresta, Eva 
‘Lini’ Wollenberg dan Chip Fay. Sebagian besar dari 

mereka saat ini menjadi tokoh-tokoh penggerak 
perhutanan sosial yang konsisten. Mereka bagian 
dari ‘Champion of the Forest’ dengan peranan 
yang akhirnya sangat besar dalam ikut serta secara 
aktif dalam perubahan kebijakan dan perjuangan 
perhutanan sosial.

(2) Yesaya Talan: Mengurus Penyu Menipo (Sosok – 
Harian Kompas, 3 Oktober 2012).
Seorang Kepala Resort Taman Wisata Alam 
Menipo (terletak dua jam perjalanan darat atau 124 
kilometer dari Kota Kupang), adalah seorang yang 
sangat sederhana dengan hasil kerja yang rasanya 
tidak bisa dihitung dengan nalar. Pekerjaan utama 
bersama dua stafnya adalah menjaga TWA Menipo, 
yang sangat indah dengan ekosistem mixed 
savanna-kombinasi antara rerumputan lair, cemara 
laut dan lontar, yang merupakan habitat berbagai 
jenis burung, antara lain kakatua kecil jambul 
kuning (Cacatua sulphurea), rusa timor (Cervus 
timorensis), buaya muara (Crocodylus porosus), 
dan 7 kilometer pantainya didarati oleh penyu. 
Selama lebih dari tiga tahun, ia bersama stafnya 
mengumpulkan telur-telur penyu, menetaskan, 
memelihara, dan pada waktunya meliarkan tukik-
tukik ke laut. Mulai bekerja jam 20.00 sampai jam 
03.00 pagi tanpa pernah mengeluh. Tidak kurang 
dari 11.155 ekor tukik telah berhasil ia liarkan ke 
alam. Semoga pengabdiannya yang tulus itu dapat 
mengilhami para pekerja muda di lapangan.

(3) Lodovikus Vaderman: Melepas Jerat Tengkulak Kopi 
(Sosok Harian Kompas, 14 September 2016).
Colol adalah nama desa di pinggir Taman Wisata 
Alam Ruteng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi 
NTT yang sejak tahun 1920 telah dikenalkan oleh 
Belanda, dan mulai tahun 1937 menjadi terkenal 
dengan kopi arabika dan robusta-nya. Namun 
seperti umumnya petani di berbagai pedesaan di 
tanah air, mereka juga terjebak dalam rentenir 
dan pengijon. Lodovikus-lah yang berusaha keras 
mengangkat derajat petani kopi Colol tersebut 
dengan mendirikan Asosiasi Petani Kopi Manggarai 
Raya atau Asikom tahun 2010, yang menjadi 
wadah petani dalam pemasarannya. Kerjasama 
Askom dengan Bank Pembangunan Daerah NTT, 
Koperasi Karyawan Diosis Keuskupan Ruteng, dan 
Veco Indonesia (LSM Pemberdayaan Masyarakat), 
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membantu petani kopi dalam semua aspek 
dari penanaman, pemeliharaan, meningkatkan 
produktivitas sampai pemasaran. Upaya ini 
membuahkan hasil meningkatnya kesejahteraan 
petani kopi Colol, dengan ekspor kopinya ke Taiwan 
dan Jerman.

(4) Ritno Kurniawan: Merangkul Pembalak Liar (Sosok 
– Harian Kompas, 11 Oktober 2016).
Dia merupakan figur pemuda Sarjana Pertanian 
UGM yang memilih kembali ke kampung 
halamannya. Selama 10 tahun ia bekerja 
mengembangkan ekowisata di Hutan Nagari 
Lubuk Alung, di Kabupaten Padang Pariaman, 
Sumatera Barat. Atas upayanya itu, ia berhasil 
merangkul mereka yang dulunya perambah hutan 
menjadi pemandu wisata. Hutan mulai berhasil 
diselamatkan, melalui kesadaran masyarakatnya 
sekaligus mereka mendapatkan alternatif 
pendapatan dari pengembangan ekowisata tersebut. 
Bukankah ini cerita yang sungguh menginspirasi 
kita bersama? Seorang pemuda yang kembali 
ke kampungnya dan akhirnya berhasil menjadi 
motivator, penggerak, dan pendorong kelompok 
masyarakat di kampungnya untuk secara bertahap 
sadar kembali mengurus hutan di sekitarnya.

(5) Sangkot: Penggerak Hutan Kemasyarakatan Lestari 
Mangrove (Survei Tim Direktorat PKPS bersama 
Balai BPSKL Regional Sumatera, November 2016)
Dari semua cerita menyedihkan akan kerusakan 
hutan bakau di pantai timur Sumatera, kisah 
perjuangan Sangkot bersama LBH Medan, Walhi 
Sumatera Utara, Kelompok Nelayan Tradisional 
Indonesia Kabupaten Langkat, dan Jaringan Kiara, 
patut mendapatkan apresisi. Dengan Dukungan 
Balai Besar Mangrove di Medan, rehabilitasi 
kawasan bakau di desa pesisir Lunuk Kertang, 
Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat 
itu dimulai sejak 2012. Dukungan juga didapatkan 
dari kegiatan Gerhan BPDAS Wampu Sei Ular. 
Kelompoknya semakin kuat dan dengan dukungan 
penegakan hukum Dinas Kehutanan Provinsi 
Sumatera Utara, seluas 80 hektar perambahan 
sawit dapat dihentikan, tanggul dibuka dan pasang 
surut masuk ke dalam sekaligus menghancurkan 
sawit-sawit ilegal dan menggantikannya dengan 
ribuan tanaman bakau. Setelah tiga tahun keadaan 

membaik, penghasilan nelayan meningkat secara 
bertahap. Tahun 2016, kelompok ini mendapatkan 
izin Hutan Kemasyarakatan seluas 400 hektar 
dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 
Program Perhutanan Sosial didukung penuh dan 
beberapa areal yang berpotensi untuk ekowisata 
bakau sedang diusulkan menjadi hutan desa. 
Mereka membentuk empat Kelompok Kerja, yaitu 
Kelompok Perempuan Pesisir Putri Lovian Elok 
Beriring, Kelompok Tani dan Nelayan Lestari 
Mangrove, Kelompok Tani dan Nelayan Mangrove 
Keluarga Bahari, dan Kelompok Tani dan 
Nelayan Tunas Baru. Gerakan rehabilitasi pesisir 
telah dicanangkan dan dikawal oleh kelompok 
masyarakat ini sungguh suatu upaya yang mulia 
dan patut didukung oleh semua pihak.

(6) Lejie Taq: Tokoh Adat Dayak yang secara konsisten 
melakukan upaya kolektif untuk menjaga dan 
melindungi Hutan Lindung Wehea seluas 38.000 
hektar di Kabupaten Berau dan Kutai Timur, dengan 
pendampingan dari The Nature Conservancy, 
dengan tokoh tokoh penggerak pendampingnya 
yaitu Taufik, Iwan Wibisono, Neil Makinuddin, 
dan Bu Herlina yang juga mengangkat Hutan Desa 
Kampung Merabu (dikawal oleh Kepala Kampung, 
Pak Franley). 
Konsistensi tokoh-tokoh adat yang menjaga warisan 
leluhur hutan adat atau Hutan Keramat Amatoa 
Kajang, Kabupaten Bulukumba-Sulawesi Selatan 
didukung Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 
Perkumpulan HUMA, dan para peneliti dari CIFOR 
(Agus Mulyana dan kawan-kawan) dan LSM Balang. 
Tokoh-tokoh Hutan Adat di Wana Posangke, 

Kabupaten Morowali –Sulawesi Tengah, Hutan Adat 
Marga Serampas, Hutan Adat Kasepuhan Karang, di 
Kabupaten Lebak, Banten, dan di beberapa tempat 
lainnya di Provinsi Jambi, dimana surat keputusannya 
diserahkan langsung oleh Bapak Pesiden JokoWidodo 
di Istana Negara pada tanggal 30 Desember 2016. 
Mereka adalah sebagian kecil dari banyak sekali figur 
yang menginsprasi, Mereka sebenar-benarnya para 
figur yang penulis sebut sebagai ‘Champion of the 
Forest’.

Saya semakin meyakini bahwa tidak ada satupun 
model pengelolaan hutan di Indonesia dan mungkin 
juga di wilayah Asia Tenggara, yang berhasil tanpa 
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pelibatan masyarakat setempat, masyarakat sekitar 
kawasan hutan, masyarakat hukum adat, dan 
kelompok-kelompok minoritas yang hidupnya masih 
sangat bergantung di dalamnya. Kelola sosial tidak lagi 
hanya menjadi jargon dan lip service dalam dokumen-
dokumen perencanaan dan Amdal. Masyarakat harus 
menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari ‘project 
cycle’ atau ‘development innitiatives’ sejak dari awal 
proses. Sebaiknya kita tempatkan masyarakat sebagai 
subyek, sebagai pelaku utama. Fakta tentang fenomena 
local champion tersebut menunjukkan kepada kita 
bahwa masyarakat sebenarnya mampu menjadi 
salah satu faktor penggerak utama perubahan dalam 
proses pengelolaan hutan di tanah air. Oleh karena 
itu, perhutanan sosial sebagai kebijakan, sebagai 
program nasional, dan sekaligus sebagai suatu gerakan 
perubahan sikap mental. Saya sebutkan di sini sebagai 
‘5K’.

Tanpa sikap (1) Keberpihakan, sulit kita bisa 
membayangkan terjadinya ‘change’. Suatu perubahan 
nyata yang dirasakan masyarakat pinggir hutan dan 
bukan hanya terbelit dalam sekedar kebijakan yang 
seolah-olah berpihak, hanya wacana. Perubahan 
dalam cara berfikir, bertindak, dan bersikap dalam 
mengurus, mengelola sumberdaya hutan di Indonesia, 
sudah selayaknya berpihak pada yang miskin, yang 
dipinggirkan, yang tuna lahan, yang berlahan sempit, 
yang minoritas-terpencil.

Tanpa sikap (2) Kepeloporan, untuk menjadi 
yang terdepan berani melakukan berbagai inisiatif, 
inovasi, ujicoba, trial and error di lapangan, dan 
di tingkat tapak, maka kita akan kembali terjebak 
dalam sekedar ‘statement politik’ atau hanya sekedar 
kuat di ranah kebijakan, rencana, regulasi, kegenitan 
intelektual-keilmuan. Lebih berat lagi kalau hanya 
mampu memproduksi kebijakan-kebijakan yang tidak 
membumi, yang ‘tasteless’, kebijakan yang menjadi 
‘macan kertas’ belaka yang jauh dari apa yang menjadi 
harapan masyarakat di lapangan. Kebijakan tersebut 
disusun tanpa membuka ruang publik untuk lahirnya 
masyarakat yang argumentatif (Hadi Daryanto, 27 
Oktober 2017 dalam Tenure Conference).

Tanpa sikap (3) Kepedulian, kita akan terjebak 
pada sikap mental legal formal dan keproyekan yang 
kurang memprioritaskan pada mereka yang seharusnya 

kita bantu. Sikap ini hanya bisa tumbuh kembang 
apabila kita sering ke lapangan dengan melihat 
langsung (seeing dan sensing dalam Theory U-nya 
Otto Scharmer) kondisi masyarakat tersebut. Maka, 
ke lapangan, kerja di lapangan menjadi sangat amat 
penting bagi rimbawan.

Tanpa sikap (4) Konsisten atau istiqomah, 
perubahan-perubahan yang dapat dirasakan oleh 
masyarakat yang memerlukan waktu lama itu akan sulit 
dicapai. Memerlukan pendampingan yang konsisten 
agar terjadi perubahan nyata dan substansial yang 
dapat dirasakan oleh masyarakat.

Tanpa sikap (5) Kepemimpinan (leadership) 
yang tangguh ke empat sikap mental sebelumnya tidak 
akan pernah terjadi (Wiratno, Nakhoda: Leadership 
dalam Organisasi Konservasi, 2004).

Kelima sikap mental tersebut semoga dapat 
membawa rimbawan tidak ‘Tersesat di Jalan yang 
Benar’ (Wiratno, Tersesat di Jalan yang Benar: Seribu 
Hari Mengelola Leuser, 2012).

Spirit ‘5K’ dalam Perhutanan Sosial tersebut 
sebenarnya sudah diberikan contohnya puluhan tahun 
yang lalu. Di sini, di Kampus Fakultas Kehutanan UGM 
ini, yaitu di Wanagama, yang dipelopori oleh Almh. Prof. 
Ir. Oemi Hani’in Soeseno, Alm. Prof. Ir. Soedarwono H, 
Alm. Pak Ir. Pardiyan, dan Alm. Prof. Dr. Ir. Soekotjo. 
Dalam merespon perubahan dan dinamika penduduk, 
Alm. Prof. Hasanu Simon telah melahirkan Manajemen 
Rejim, dan seterusnya. Wanagama seharusnya menjadi 
spirit yang sangat luar biasa untuk ‘obat’ kelola sosial 
hutan-hutan tropis di luar Jawa.

Suaka Margasatwa Paliyan, yang hancur akibat 
perambahan pasca 1998, sebenarnya dapat saya 
nyatakan sebagai Wanagama ke-2, upaya yang dilakukan 
oleh kepemimpinan Balai KSDA Di Yogyakarta waktu 
itu - Pak Kuspriyadi, yang dilanjutkan oleh Pak Djohan, 
Pak Herry Subagiadi, Bu Amy, dan sampai saat ini 
terus didukung oleh Bu Yunita, telah berhasil merubah 
bebatuan, seperti Gunung Kidul di era 1960-an, kembali 
ijo royo-royo dalam tempo 10 tahun. SM Paliyan juga 
bisa menjadi role model untuk upaya restorasi yang 
melibatkan secara penuh masyarakat yang pernah 
melakukan perambahan di sana. Local champion-nya 
adalah Saudara Gunawan Setiaji, alumni Fahutan UGM 
angkatan tahun 1993.
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Box 2: Kunjungan Menteri LHK ke lokasi Perhutanan 
Sosial di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan 

Selatan, 27 Agustus 2016
Kerjasama masyarakat mengelola hutan seperti di 
Desa Telaga Langsat, sejalan dengan keinginan Bapak 
Presiden Joko Widodo, agar hutan dapat dimanfaatkan 
sebaik mungkin untuk kesejahteraan rakyat. Apa yang 
saya temukan dan lihat di sini, sudah saya catat dan 
dokumentasikan, untuk nanti ditindaklanjuti. Saya belajar 
banyak di Kalsel hari ini. Terutama dari semangat rakyat 
yang luar biasa.
Saya terharu melihatnya karena ada kejujuran dan 
ketulusan mereka saat mengelola dan menjaga hutan. 
Mari kita sejahtera bersama dari pengelolaan hutan sosial. 
Melihat langsung lokasi rehabilitasi hutan lindung melalui 
perhutanan sosial di Desa Tebing Siring, Kecamatan 
Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.
Saya bertemu dan berinteraksi dengan Kelompok Tani 
Hutan (KTH) ‘Ingin Maju’.
Di kawasan ini masyarakat petani mengembangkan 
agroforestri dengan jenis tanaman seperti Karet, Durian, 
Mangga, Rambutan, Ramal, Petai, Sirsak, Cempedak, 
Jeruk, Padi, Lombok, Terong dan lainnya. Senang 
sekali dapat berdialog dengan masyarakat petani untuk 
mendengar langsung masalah perhutanan sosial atau 
kemitraan masyarakat dengan hutan negara.
Pesan dari Bapak Presiden Joko Widodo, tidak boleh ada 
lagi rakyat yang selama ini berdampingan dengan alam 
atau hidup dalam hutan disebut sebagai rakyat ilegal. 
Istilah itu harus dihilangkan. Tidak boleh lagi ada rakyat 
yang diusir-usir. Karena hutan harus memberi manfaat 
dan membuat masyarakat sejahtera. Pengelolaan hutan 
oleh rakyat sangat berbeda dengan hutan yang dikelola 
oleh kontraktor. Rakyat cenderung akan menjaga karena 
mereka hidup dari mengelola hutan. Saat ini ada sekitar 
12,7 juta ha yang diperkirakan masuk hutan sosial se-
Indonesia. Ini harus benar-benar dimanfaatkan secara 
sistematis dan sebaik mungkin, seperti yang sudah digagas 
para kelompok tani.
Dari berbagai kunjungan saya ke banyak daerah, konsep 
hutan sosial ini memang masih banyak yang perlu dibenahi. 
Pola-pola pembinaan kelompok tani dengan segala sumber 
daya yang ada itu sangat penting dan kita masih mencari 
pola terbaiknya. Salah satunya perlu ada pendamping bagi 
kelompok tani, baik oleh rekan-rekan LSM/aktivis maupun 
civitas akademisi dari Perguruan Tinggi. Dalam hal ini juga 
diperlukan dukungan penuh dari Pemda. Mari sama-sama 
kita bekerja mengawal hutan sosial. Saya percaya rakyat 
petani bisa mengelola hutan dengan lebih baik untuk 
kesejahteraan bersama. Dari rakyat untuk rakyat. Sumber: 
facebook - siti nurbaya bakar.

Upaya restorasi lainnya yang bisa menjadi contoh 
adalah restorasi di Cinta Raja –kawasan Taman Nasional 
Gunung Leuser pada tahun 2007 yang didukung oleh 
UNESCO, Litbang Kehutanan. Selanjutnya, restorasi 
yang didukung oleh OIC pada tahun 2013 sebagai 
perluasan dari inisiatif UNESCO saat ini telah mulai 
menunjukkan optimisme dan tanda-tanda keberhasilan. 

Restorasi di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, 
Resort Way Nipa, di Desa Pesanguan, Kecamatan 
Semaka, –Kabupaten Tanggamus yang melibatkan 
masyarakat sejak dari awal prosesnya pada tahun 20013 
juga menunjukkan pula indikasi keberhasilannya. 
Kunci suksesnya adalah (1) mengedepankan dialog 
untuk membangun kesepahaman dan komitmen 
dengan masyarakat sejak awal proses, (2) penjagaan di 
lapangan yang dilakukan dalam waktu yang cukup lama, 
(3) pemantauan dan evaluasi yang terbuka, (4) proses 
pembelajarannya didokumentasi sebagai bahan shared 
learning bagi kelompok-kelompok di sekitarnya, dan 
untuk itu mensyaratkan suatu (5) pendampingan yang 
tidak menimbulkan ketergantungan.

Banyak pihak menyangsikan keberhasilan 
perhutanan sosial. Berbagai catatan, hasil kajian, survai, 
dan melihat sendiri di lapangan, penulis menyakini 
bahwa, apabila spirit “5K” tersebut diterapkan, 
perhutanan sosial bisa menjadi salah satu pilar dalam 
Teori Kelola Hutan Indonesia, yang saat ini, menurut 
saya perlu segera dirumuskan. Sebagai ilmu dan 
sebagai laku, perhutanan sosial telah terbukti ampuh 
menyelesaikan berbagai konflik sosial, merevitalisasi 
nilai-nilai budaya, adat, dan meningkatkan ragam 
ekonomi kelompok sampai ke tingkat desa, dan 
sekaligus membangun layer kesadaran baru yang 
membumi di desa-desa pinggir hutan Indonesia. 
Penulis menyebut fenomena ini sebagai membangun 
socio culture and economic buffer. Masyarakat yang 
mampu menggerakkan ekonomi di desanya, tanpa 
harus urbanisasi ke kota-kota. Justru orang kota yang 
harus datang ke desanya. Inilah sebenarnya yang 
disebut sebagai “membangun dari pinggiran” dalam 
Nawacita Presiden Joko Widodo.

Contoh nyata, adalah Hutan Kemasyaratan 
Kulonprogo, yang lebih dikenal di medsos sebagai 
Desa Wisata Kalibiru. Kelompok yang diperjuangkan 
oleh Pak Suparlan (Alm) dan didampingi oleh Yayasan 
Damar ini dimulai sejak tahun 1999. Para tokoh 
penggeraknya adalah alumni Fakultas Kehutanan UGM 
dan akhirnya mendapatkan izin Hutan Kemasyarakatan 
di masa Pak Dr. Ir. Hilman Nugroho (Dirjen PDASPS 
saat itu). Bisnis selfie di Kalibiru telah membuktikan 
mampu memperoleh keuntungan kotor 5 milyar rupiah 
per tahun, yang akhirnya didukung oleh Pemerintah 
Daerah Kabupaten Kulonporgo.
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Lembaga Pariwisata Tangkahan yang telah 
dibangun oleh tokoh-tokoh masyarakat dari Desa Namo 
Sialang dan Sei Serdang, Kecamatan Batang Serangan, 
Kabupaten Langkat, Sumatera Utara yang berbatasan 
dengan TN Gunung Leuser, berhasil mengembangkan 
ekowisata yang memutar ekonomi olah sebesar 12 
milyar per tahun. Hutan di TN Gunung Leuser seluas 
lebih dari 10.000 Ha aman, masyarakat bangkit 
kesadaran untuk menjaga sekaligus mengembangkan 
paket-paket ekowisata (Dari Penebang Liar ke Pelestari 
Leuser, Wiratno 2013). Beberapa contoh indikasi 
keberhasilan perhutanan sosial tersebut dapat dilihat 
pada lampiran buku ini. Walaupun dari 12,7 juta Ha 
alokasi perhutanan sosial yang telah ditetapkan dalam 
Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial atau PIAPS, 
hanya 10% yang berhutan primer, di banyak calon 
lokasi perhutanan sosial ternyata memiliki tingkat 
keragaman hayati yang cukup tinggi dan bahkan masih 
menjadi habitat dari satwa liar yang dilindungi.

Hutan Desa (HD) Desa Pematang Gadung, 
Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat adalah 
salah satu contohnya. Di HD Sungai Besar dan calon 
Hutan Desa Pematang Gadung, Kabupaten Ketapang, 
Kalimantan Barat, menurut survai yang dilakukan 
International Animal Rescue, Oktober 2012 diprediksi 
terdapat 500-800 individu orangutan kalimantan, di 
kompleks hutan Pematang Gadung seluas 21.000 hektar 
(termasuk usulan HD seluas 7.700 hektar). Di samping 
itu ditemukan pula beruang madu, tarsius. Kepadatan 
rata-rata sampai 3,85 individu/km2. Bandingkan 
dengan kepadatan di TN Gunung Palung (4,3 individu/
km2), TN Sebangau (2,35 individu/km2) dan TN 
Tanjun Puting (2,72 individu/km2). Ekosistemnya 

yang berupa gambut dalam juga merupakan salah satu 
pertimbangan betapa pentingnya kompleks hutan yang 
menjadi hutan desa di wilayah ini. Di hutan desa ini 
telah berhasil diinventarisir 94 genus, dan 158 spesies 
dari 52 famili. Sebanyak 805 spesies menyediakan buah 
sebagai pakan orangutan. Sebanyak 1.816 atau 85% 
batang menyediakan bahan pangan bagi orangutan 
tersebut.

Hutan Desa Merabu di Kecamatan Kelay, Kabupaten 
Berau, Kalimantan Timur, seluas 9.000 hektar (lebih 
luas dari Taman Nasional Gunung Merapi –yang hanya 
6.000 hektar). Kawasan ini merupakan keterwakilan 
karst yang sangat penting, bagian dari bentang alam 
karst Sangkulirang-Mangkuliat. Dengan pendampingan 
dari TNC selama lebih dari 4 tahun, lembaga desa nya 
telah mampu mengembangkan perencanaan hutan 
desa melalui metode yang disebut sebagai SIGAP 
(TNC, 2015). Rencana pengembangan wisata gua, 
potensi walet, madu hutan, dan air bersih menjadi visi 
kelompok ini. Dalam perhutanan sosial, masyarakat 
diposisikan sebagai subyek atau pelaku utama. Maka, 
pendampingan mulai dari proses pengusulan izin 
sampai penguatan kelembagaan dan perencanaan dan 
pelaksanaan kelola dan pemasaran hasilnya menjadi 
tantangan dan kunci keberhasilan.

Hutan bukan hanya bernilai ekologi atau ekonomi 
semata-mata. Pada kelompok masyarakat tertentu, 
seperti Ammatoa Kajang, di Kabupaten Bulukumba 
Sulawesi Selatan, hutan bagi mereka adalah tempat 
sakral atau sacre forest yang tidak boleh diganggu 
kecuali hanya dijaga. Biarlah air yang mengalir cukup 
bagi mereka untuk disyukuri karena menghidupi 
sawahnya. Itu sudah cukup. Ranting yang rontok dan 

Kegiatan Panen Padi di Areal HKm Tebing Siring
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pokok pohon yang tumbangpun tidak mereka hiraukan. 
Dukungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang 
konsisten dan konkrit membawa Hutan Ammatoa 
Kajang seluas 300 hektar ini resmi menjadi Hutan Adat 
yang bukan menjadi bagian dari Hutan Negara lagi. 
Keputusannya diserahkan oleh Presiden Joko Widodo 
di akhir 2016 di Istana Presiden, bersama-sama dengan 
hutan-hutan adat yang lainnya, dengan total luas 
13.000 hektar.

Perhutanan sosial ternyata juga mendorong 
lahirnya kesadaran bersama –collective awareness, 
yang menjadi faktor pemicu lahirnya collective action. 
Perjuangan kelompok masyarakat nelayan yang 
melihat sabuk bakau di sekitar desanya hancur karena 
perambahan sawit di Kecamatan Pangkalan Susu, 
Kabupaten Langkat Sumatera Utara. Konflik dengan 
perambah sawit diselesaikan ketika LBH Medan, WALHI 
Sumatera Utara dan Dinas Kehutanan Sumatera Utara 
bersatu untuk mengusir perambahan sawit dan Ditjen 
PSKL memfasilitasi kelompok ini untuk mendapatkan 
izin Hutan Kemasyarakat seluas 400 hektar. Jauh 
sebelum upaya ini, kelompok masyarakat Luuk Kertang 
ini telah berusaha merehabilitasi bakau bersama 
BPDAS Wampu Sei Ular dan berlanjut mendapatkan 
dukungan CSR dari Pertamina. Ratusan hektar tanaman 
bakau telah berhasil tumbuh, kepiting, udang mulai 
kembali dan masyarakat petani semakin bersemangat 
merehabilitasi kawasan mereka yang kini telah menjadi 
hak kelompok untuk waktu 35 tahun ke depan. Dalam 
kasus ini, leadership dan kekompakan kelompok dalam 
melawan perambah menjadi kunci keberhasilannya. 
Perlu waktu 7 tahun untuk memperjuangkan aspirasi 
mereka yang dimulai sejak tahun 2010.

Hutan Kemasyarakatan Tebing Siring di Kabupaten 
Tanah Laut, juga merupakan bukti keberhasilan 
pendampingan oleh beberapa tokoh dosen di Universitas 
Mulawarman, dalam merubah mindset para penambang 
emas menjadi kelompok yang merehabilitasi padang 
alang-alang menjadi agroforestry berbasis karet.

Berbagai contoh pengalaman lapangan di atas 
menunjukkan adanya suatu modal sosial yang besar di 
tingkat masyarakat yang sudah sepatutnya kita syukuri, 
menjadi pembelajaran, dan kita kawal bersama. Inisiatif 
para “Champion of the Forest” tersebut akan terus 
menguat apabila kita dampingi dan kuatkan sesuai 
dengan kebutuhan setempat. Ciri khas dari gerakan 

akar rumput ini adalah: (1) tumbuhnya kesadaran baik 
secara individu atau kelompok untuk merespon atau 
berbuat secara konkrit terhadap dampak dari kerusakan 
lingkungan, yang langsung mereka rasakan baik secara 
ekonomi maupun sosial, (2) memerlukan waktu yang 
cukup lama untuk menyemai kesadaran yang sama 
di individu atau kelompok lainnya, (3) diperlukan 
kesabaran, kosistensi, dan kegigihan (persistensi) dalam 
mewujudkan perubahan atau change di lapangan yang 
nyata, bisa dirasakan secara konkrit, dan tidak terjebak 
dalam pusaran kebijakan, proyek, wacana apalagi 
sekedar teori, (4) kerja nyata mereka tidak memiliki 
motivasi mendapatkan keuntungan dari adanya proyek 
dari mana pun atau mental peminta-minta. Syukur 
apabila pemerintah dan masyarakat sipil mendukung. 
Apabila tidak mereka akan terus menguatkan the spirit 
of togetherness as a group. Mereka yang ‘menghidupi’ 
atau berkontribusi menghidupkan spirit perhutanan 
sosial di tingkat lapangan. Di berbagai kondisi, program 
perhutanan sosial menginspirasi mereka untuk 
bergerak lebih cepat membuat perubahan.

Dari target 12,7 juta hektar RPJMN 2014-2019, 
sampai dengan Oktober 2017 memang baru tercapai 
1.077.356 hektar atau 8,48%. Di masa lalu, luasan 1 
juta hektar kawasan hutan produksi hanya diberikan 
kepada 2 atau 3 pemegang izin skala menengah atau 
skala besar. Dalam perhutanan sosial, luasan tersebut 
dibagikan ke ribuan pemegang izin, yang melibatkan 
267.164 KK petani pinggir hutan negara. Ketidakadilan 
penguasaan hutan negara telah mulai diurai dan 
dikurangi, walaupun banyak kritikan terhadap 
kebijakan yang seolah-olah bagibagi lahan ini.

Peranan hutan dalam mendukung kehidupan 
masyarakat pinggir hutan di seluruh dunia tetap tidak 
terbantahkan lagi. Laporan FAO (2014) memperkirakan 
bahwa 2,4 milyar orang memasak dengan kayu bakar, 
atau kira-kira 40 persen dari populasi negara sedang 
berkembang (less developed countries). Sekitar 764 
juta dari kelompok ini memasak air dengan kayu bakar. 
Pemungutan HHBK yang bisa dimakan mendukung 
ketahanan pangan dan menyediakan nutrisi esensial 
bagi banyak orang. Penelitian Dr. Christine Wulandari 
di Hutan Kemasyarakatan di Lampung tahun 2013 
membuktikan dan mendukung fakta tersebut.

Akhirnya saya menyakini bahwa perlunya reposisi 
dan cara pandang semua pihak. Pemerintah, CSO, 
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dosen, peneliti, private sector, aktivis, menjadi penting 
untuk memahami perubahan-perubahan di tingkat 
akar rumput seperti ini, agar menjadi suatu gerakan 
bersama. Dengan menjadikannya “gerakan” dan bukan 
proyek sektoral, maka akan mendapatkan dukungan 
semua pihak dari hulu sampai ke hilirnya. Reposisi dan 
cara pandang (baru) tersebut adalah:

Pertama, menempatkan masyarakat sebagai 
subyek pembangunan kehutanan. Jangan lagi men-
jadikan masyarakat sebagai obyek atau pelengkap 
penderita dari apapun yang diinisiasi oleh pemerintah, 
CSO, swasta, atas nama pembangunan kehutanan atau 
perbaikan lingkungan hidup.

Kedua, mengutip pernyataan Pak Wahjudi 
Wardojo di berbagai kesempatan, tentang pentingnya 
menerapkan minimal empat prinsip tata kelola 
(governance), yaitu: partisipasi, transparansi, per-
tanggungjawaban kolektif, dan akuntabilitas. Tanpa 
mampu menerapkan empat prinsip tersebut adalah 
kelembagaan dan kekompakan kelompok akan ambruk 
karena merebaknya fenomena KUD-KUD atau ‘Ketua 
Untung Duluan’. Perlu didayagunakan Kelompok-
kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial yang 
telah dibentuk di 20 provinsi dan ditetapkan oleh 
gubernur. Pokja multipihak ini tepat untuk mendorong 
percepatan capaian perhutanan sosial dan sekaligus 
menerapkan empat prinsip tata kelola tersebut.

Ketiga, perlu difahami bahwa perhutanan sosial 
sangat site specific atau local specific dan umumnya 
berskala kecil. Replikasi keberhasilan di suatu tempat 
tidak sekaligus menunjukkan potensi dan arah 
keberhasilan yang sama di tempat lain. Oleh karena 
itu diperlukan suatu “continuous monitoring and 

evaluation”, sehingga proses pembelajaran dapat secara 
terus menerus dilakukan secara bersama. Melalui 
‘sekolah lapang’ yang digagas Prof. San Afri Awang –
salah satu tokoh pejuang perhutanan sosial puluhan 
tahun lalu, replikasi berpotensi akan berhasil lebih 
cepat karena model farmer to farmer share learning 
dapat dilakukan lebih efektif dan relatif cepat daripada 
model dengan penyuluhan konvensional.

Keempat, pemerintah perlu mengambil peran dalam 
ruang dan momentum yang tepat. Apabila diperlukan 
dukungan penegakan hukum terhadap para free riders 
yang mengganggu kelompok penerima izin perhutanan 
sosial, maka pemerintah harus mampu menunjukkan 
sikap dan keberpihakannya serta konsisten menegakkan 
hukum. Apabila kelompok memerlukan pendampingan 
dengan penguatan keuangan mikro melalui koperasi 
atau skema yang lainnya, pemerintah harus turun 
tangan dan menunjukkan aksi nyata, agar kelompok 
tidak dijebak atau terjebak sistem ijon dan distorsi 
pasar yang sangat merugikan petani. Apabila kelompok 
sudah kuat, pemerintah segera melepas mereka agar 
tidak melahirkan ketergantungan baru, baik disengaja 
maupun tidak, dengan membuat mereka bermanja 
ria dengan meminta pendampingan dan dukungan 
bantuan secara terus menerus.

Kelima, baik pemerintah, CSO, aktivis, pihak swasta, 
dan media massa tidak selayaknya ‘memproyekkan’ 
kelemahan, ketidakberdayaan, dan ketergantungan 
masyarakat pinggir hutan itu. Sebaiknya didorong 
masyarakat mampu memecahkan masalahnya 
sendiri menurut versi mereka. Kita tidak selayaknya 
under estimate terhadap kemampuan mereka. Agar 
masyarakat menemukan kembali harga dirinya bahwa 

Alang-alang tertutup dengan gliricidea dan kaliandra (kiri). Agroforestri karet umur 4 tahun dan kopi (kanan)
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mereka mampu menyelesaikan berbagai persoalannya 
secara lebih mandiri.

Untuk dapat melakukan perannya yang tepat, 
diperlukan keterpaduan program antara pemerintah, 
yang berarti lintas kementerian, di dalam kementerian; 
pihak CSO, dan swasta, dan menggunakan network 
atau kolaborasi multipihak sebagai kendaraan. 
Kelompok-kelompok Kerja Percepatan Perhutanan 
(Pokja PPS) yang dibentuk di lebih dari 15 provinsi 
yang beranggotakan multipihak diharapkan menjadi 
kendaraan yang efektif. Demikian pula, empat prinsip 
tata kelola tersebut juga berlaku bukan hanya di tingkat 
masyarakat pinggir hutan, tetapi juga diperlukan 
sebagai modal dasar reposisi peran pemerintah, 
CSO, dan swasta dengan menggunakan Pokja PPS 
sebagai kendaraan bersama. Bukan suatu hal yang 
mudah namun juga bukan barang baru yang mustahil 
dilakukan.

Saya kutip pemikiran Prof. Ir. Djoko Marsono, 
M.Sc. pada 15 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 
2002 sebagai berikut:

“Pengelolaan sumber daya hutan sampai saat 
ini masih tampak bersifat antroposentris, yang 
kurang menghargai peran perlindungan sistem 
penyangga kehidupan, sebagai contoh dalam 
definisi hutan produksi di UU No 41 tahun 1999, 
RKTN dan RKTP, desain pembangunan HTI dan 
lain-lain. Hal ini juga tampak pada penilaian yang
rendah terhadap kawasan hutan (dan atau 
kawasan konservasi) karena penilaian hanya 
didasarkan atas produk dan jasa dan bukan 
berdasarkan valuasi ekonomi yang menyangkut 
seluruh sendi kehidupan manusia sekitarnya. 
Akibatnya degradasi hutan dan atau sumber 
daya alam yang lain semakin besar dari waktu ke 
waktu”.
“Kawasan konservasi sering hanya dimaksudkan 
sebagai benteng terhadap pengawetan dan 
pemanfaatan flora fauna (RUU Kehati), 
mengabaikan aspek ekosistem, sehingga meng-
ingkari peran kawasan tersebut sebagai 
perlindungan sistem penyangga kehidupan seperti 
penahan banjir, sumber air bagi kehidupan dan 
lain-lain”.
Penyataan tersebut semakin meneguhkan suatu 

pandangan bahwa ke depan, dalam pengurusan hutan 
Indonesia, sudah seharusnya didasarkan pada seluruh 

nilai manfaat, di aspek “ekosistem” atau perannya 
sebagai “penyangga kehidupan”, dan tentu saja 
termasuk “nasib kehidupan manusia” di dalamnya. 
Inilah sebenarnya yang disebut sebagai konsep deep 
ecology dan berbeda dengan konsep shallow ecology 
yang melahirkan sikap mental antroposentrisme. 
Dalam pandangan Prof. San Afri Awang, pengetahuan 
perhutanan sosial ontologinya berbasis pada flora, 
fauna, ekosistem, manusia.

Saya menyakini justru di era perhutanan sosial ini, 
peranan rimbawa menemukan momentumnya. Model 
kelola agroforestry, agrofishery, agro silvopasture, 
akan mewarnai dan sudah seharusnya mengambil 
perannya agar model-model perhutanan sosial di lahan 
terdegradasi dapat dipulihkan sekaligus meningkatkan 
kesadaran dan ragam penghasilan masyarakat. Peranan 
ilmu silvikultur intensif sudah sangat dibutuhkan untuk 
meningkatkan produktivitas lahan perhutanan sosial per 
unit luasan yang sempit seperti di Jawa, Bali, Lombok, 
Lampung, Sulawesi Selatan, dan sebagainya. Peranan 
ilmu ekologi, deep ecology, justru semakin penting 
dalam konteks perubahan tata guna lahan, tutupan 
vegetasi hutan alam, dan berkembangnya beragam 
tata guna lahan di era perhutanan sosial tersebut, baik 
pada areal perhutanan sosial yang sedang melakukan 
rehabilitasi, restorasi; yang sedang mengembangkan 
ragam manfaat jasa lingkungan dan hasil hutan bukan 
kayu, nilai spiritual, nilai kesejarahan, dan sebagainya.

Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat juga 
memerlukan dukungan pakar dan praktisi, agar model 
pengembangannya mampu memberikan manfaat 
ekonomi lokal sekaligus melakukan restorasi dan 
melestarikan hutan, sebagaimana dicontohkan di Hutan 
Kemasyarakatan (Hkm) Kalibiru, inisiatif ekowisata 
berbasis masyarakat di Tangkahan, upaya restorasi 
alang-alang di Hkm Tebing Siring, dan berbagai contoh 
lainnya.

Saya menyakini bahwa masyarakat mampu 
merestorasi hutan, memanfaatkan hasil hutan, dan 
mengelola hutan secara lebih bertanggungjawab, 
melaksanakan prinsip-prinsip kelestarian, dan sekaligus 
meningkatkan martabatnya sebagai petani. Syaratnya 
mereka diberikan kepercayaan dan pendampingan. Dan 
pemerintah terus melakukan perubahan paradigmatik 
untuk lebih mau “mendengarkan’, mengembangkan 
partisipasi dan melibatkan masyarakat sejak dari 
awal proses perencanaan melalui dialog-dialog yang 
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konstruktif untuk tumbuh suburnya kelompok-
kelompok masyarakat desa hutan yang lebih berani 
mengemukakan pendapat dan beradu argumentasi 
serta melek aturan, faham hak dan kewajibannya dalam 
mengelola hutan.

Kebijakan alokasi ruang kelola untuk masyarakat 
seluas 12,7 juta hektar atau 10% dari luas hutan Negara 
yang di sekitarnya terdapat >9.800 desa saat ini, 
adalah satu-satunya kebijakan pertama sejak 74 tahun 
Indonesia Merdeka. Pendulum politik ruang kawasan 
hutan kita telah mulai mengarah kepada masyarakat 
pinggir hutan. Bahkan pencadangan ruang kelola untuk 
masyarakat ini yang disebut sebagai Peta Indikatif Areal 
Perhutanan Sosial (PIAPS), yang akan dievaluasi setiap 
enam bulan. Sejarah pentingnya adalah bahwa PIAPS 
seluas 13.887.068 hektar tersebut ditetapkan dengan 
keputusan Menteri LHK, yaitu Nomor: SK.4865/
MENLHKPKTL/REN/PLA.0/9/2017, tanggal 25 
September 2017. Perhutanan Sosial ini juga telah 
didukung regulasi yaitu Permen LHK No.83 tahun 2016 
beserta perangkat Perdirjen PSKLnya, dan PermenLHK 
Nomor 39 tahun 2017 –khusus di Pulau Jawa yang saat 
ini masih banyak pro dan kontra dalam pelaksanannya.

Baru di pemerintahan Pak Joko Widodo inilah  –
kalau boleh saya sebutkan beliau sebagai seorang 

rimbawan alumni Kampus ini tahun 1980, ruang kelola 
untuk masyarakat ditetapkan dengan cukup luas, akan 
dikawal, dan juga dilindungi. Politik keberpihakan yang 
saya sebut sebagai “soft agrarian reform” ini, telah 
dimulai dan sudah selayaknya para rimbawan juga 
mendukung dengan cara memperkuat pendampingan 
di tingkat lapangan.

Akhirnya, dalam momen “Refleksi Perjuangan dan 
Masa Depan Perhutanan Sosial di Indonesia” ini, saya 
kembali mengutip apa yang telah diulas Eckhart Tolle 
dalam A New Earth Create Better Life (2005): “You do 
not become good by trying to be good, but by finding 
the goodness that already within you, and allowing 
that goodness to emerge. But it can only emerge if 
something fundamental changes in your state of 
consciousness” (Anda tidak menjadi baik dengan 
berupaya menjadi baik, tapi dengan cara mencari 
kebaikan yang telah ada dalam diri, dan membiarkan 
kebaikan itu muncul. Namun ia hanya akan muncul jika 
sesuatu mendasar dalam kesadaran Anda berubah).

Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan 
dalam memberikan pandangan yang hanya ber-
dasarkan pengalaman lapangan ini. Kesempurnaan 
dan Ketidakterbatasan hanya milik Allah SWT semata-
mata.

Lokasi Peta Penetapan Areal Kerja HKm Tebing Siring, Tanah Laut seluas 8.860 Ha
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Reforma Agraria di Kawasan Hutan, 
Bangkitlah Wahai Pahlawan (Rimba)ku...!

Oleh: Bambang Adji S
Pensiunan Perhutani/Ketua Umum KPHLH)

Sekali lagi saya buka tulisan ini dengan menyatakan 
bahwa saya dan bahkan semua anak bangsa dinegeri 

ini setuju dan mendukung upaya Pemerintah untuk 
mensejahterakan masyarakat, utamanya masyarakat 
yang tergolong kurang beruntung atau miskin. 

Reforma Agraria (selanjutnya disebut RA) yang ada 
dalam Nawacita juga bertujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat, tepatnya tujuan RA adalah: 
mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan 
tanah, menciptakan sumber-sumber kemakmuran 
dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria, 
menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi 
kemiskinan, memperbaiki akses masyarakat kepada 
seumber ekonomi, meningkatkan ketahanan dan 
kedaulatan pangan, memperbaikidan menjaga 
kualitas lingkungan hidup serta menanangani dan 
menyelesaikan konflik agraria. Begitu mulianya tujuan 
dari RA, sehingga tidak ada alasan sedikitpun untuk 
tidak menyetujui dan mendukungnya. Tapi bagaimana 
jika RA dilakukan di kawasan hutan?

Dalam berbagai publikasi resmi yang dikeluarkan 
oleh KSP, RA didefinisikan sebagai upaya menata 
ulang akses dan status hukum atas tanah dan 
sumberdaya alam agar terwujudnya keadilan dalam 
dalam penguasaan, pemilikan, penggunaaan, dan 
pemanfaatan tanah, wilayah serta sumberdaya alam. 
Selanjutnya juga disebutkan bahwa salah satu sasaran 
dan indikator keberhasilan RA adalah “berkurangnya 
kesenjangan ekonomi dengan pengalokasian hutan 
Negara untuk dikelola masyarakat”. Sebagai orang 
yang berlatar belakang pendidikan kehutanan wajar 
kalau saya kemudian mempertanyakan: kok hanya 
aspek ekonomi yang akan diambil manfaatnya oleh 
masyarakat dari hutan, bagaimana masyarakat akan 
mengambil manfaat ekonomi dari hutan dan seberapa 

intensif masyarakat akan mengambil manfaat ekonomi 
dari hutan itu?

Pertanyaan yang mengandung kekawatiran tadi 
muncul karena setahu saya hutan adalah sebuah 
“ekosistem”, dimana didalam hutan ada sistem fisik, 
sistem biologis dan sistem kemanusiaan yang ber-
interdependensi satu sama lain. Hutan tidak hanya 
bermanfaat dari sumberdayanya saja, apalagi lahannya 
saja, tetapi juga bermanfaat dari jasa ekosistemnya. 
Dengan demikian menggunakan hutan sebagai obyek 
RA dengan tujuan utama mengambil manfaat ekonomi 
(dari tanah/lahannya) sepertinya tidak layak atau paling 
tidak perlu kehati-hatian dan kecermatan tinggi, satu 
dan lain hal agar tidak menimbulkan dampak negatif 
yang justru akan menyengsarakan masyarakat itu 
sendiri pada akhirnya. Kehati-hatian dan kecermatan 
ini menjadi semakin diperlukan ketika hutan itu berada 
di pulau Jawa dengan jumlah penduduk yang padat dan 
resiko bencana yang tinggi. Itulah mengapa pelaksanaan 
RA di hutan Jawa (hutan Perhutani) melalui P.39, yang 
pada hakekatnya adalah “bagi-bagi hutan”menuai 
kritik dari berbagai pihak sehingga menimbulkan pro 
dan kontra.

Berdasarkan data dari Litbang KPK 38% dari luas 
hutan Perhutani, yaitu sekitar 923.000 Ha berada pada 
zona ekologi, sedangkan 35% atau sekitar 862.000 
Ha berada pada zona adaptif (dengan ciri utama tidak 
prospektif untuk tujuan produksi). Kalau melihat data 
tersebut maka kekawatiran akan dampak negatif P.39 
menjadi sangat beralasan, lebih-lebih setelah Presiden 
Jokowi menyatakan dalam kesempatan pembagian 
IPHPS, bahwa program ini akan diteruskan, diperluas 
dan masyarakat dipersilahkan menanam apa saja 
termasuk membuat tambak, kemudian disambut 
sorak sorai masyarakat yang mengikuti acara tersebut. 
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Sungguh menjadikan saya miris akan masa depan 
hutan Jawa dan dampak negatifnya bagi masyarakat 
luas. Apakah benar program RA akan mensejahterakan 
masyarakat kalau caranya seperti ini?? Meski miris 
tapi saya tetap berpikiran positif terhadap Pemerintah, 
utamanya terhadap Presiden Jokowi, bahwa tidak 
mungkin Pemerintah berniat menyengsarakan 
masyarakatnya dikemudian hari. Meskipun niatnya baik 
tapi bisa saja ada yang salah atau kurang tepat dalam 
implementasi atau strategi melaksanakan kebijakan 
Pemerintah tersebut. Tapi kenapa para rimbawan dan 
para pecinta lingkungan diam saja?

Kenapa rimbawan diam dan seolah “wait and 
see”saja dengan berlindung dibalik “loyalitas” kepada 
atasan atau kepada Pemerintah? Pengalaman saya 
menjadi bawahan, loyalitas itu kecuali patuh pada 
pimpinan atau atasan juga bermakna “mengamankan” 
perintah atau kebijakan atasan. Artinya kalau ada 
kebijakan atau perintah atasan yang kurang atau 
tidak benar ya harus mau dan berani mengingatkan, 
apalagi ini menyangkut masa depan bangsa dan 
negara karena berkaitan dengan hutan yang multi 
fungsi tadi. Kemanakah engkau wahai rimbawan yang 
ada di Perhutani, di LHK, di Dinas-dinas, di lembaga 
penelitian, di lembaga pendidikan, di LSM lingkungan, 
termasuk rimbawan yang seangkatan dengan Presiden 
Jokowi?? Apakah para rimbawan takut dianggap tidak 
pro rakyat atau takut dianggap anti perubahan dengan 
mengkritisi kebijakan RA dikawasan hutan? Sudahkan 
Indonesia berada dalam kondisi “darurat rimbawan”??

Bangkitlah wahai rimbawan Indonesia, dengan 
semangat kepahlawanan ayo kita bantu Pemerintah, 
kita amankan kebijakan Pemerintah agar tidak salah dan 
menimbulkan dampak negatif bagi bangsa dan negara 
dimasa mendatang…!!! Sekecil apapun yang dapat kita 
lakukan asal dapat dilakukan secara sinergis, masif, 
konsisten, berkelanjutan, pasti akan membuahkan 
hasil. Rimbawan di lembaga pendidikan dan lembaga 
penelitian mungkin bisa membantu mengkaji ulang 

berapa sebenarnya luas hutan Jawa yang dibutuhkan 
agar bisa mendukung kehidupan kita ini secara optimal, 
termasuk menentukan lokasinya. Dengan mengacu 
ketentuan undang-undang yang mengatakan bahwa 
luas hutan minimal harus 30% dari luas daratan, maka 
bisa saja yang saat ini berupa kawasan hutan setelah 
dikaji ulang bisa dikonversi menjadi lahan pertanian 
atau tambak atau apa, demikian pula sebaliknya. 
Selanjutnya dapat dikaji juga secara akademik dan 
komprehensif tentang eksistensi Perhutani, mulai dari 
areal kerjanya bahkan kalau perlu sampai eksistensinya 
sebagai BUMN, tegasnya Perhutani masih diperlukan 
atau tidak. Meskipun sebagai pensiunan Perhutani saya 
masih mengharapkan Perhutani dipertahankan, karena 
bagaimanapun Perhutani adalah asset bangsa bahkan 
“heritage”pengelolaan hutan lestari di Indonesia.

Dengan kajian ini dapat ditentukan dengan lebih 
tegas mana kawasan hutan yang bisa dikonversi dan 
dijadikan obyek RA (misal mau diserahkan secara 
penuh kepada masyarakat atau apa) dan mana kawasan 
hutan yang dipertahankan sehingga semua fungsi 
hutan bisa berjalan secara optimal. Dengan demikian 
RA yang membutuhkan “lahan” atau “tanah” juga 
dapat dicukupi berupa lahan atau tanah (asal konversi 
hutan), sementara hutan sebagai ekosistem juga terjaga 
eksistensi dan kelestariannya. Selanjutnya Perhutanan 
Sosial dikawasan hutan Perhutani dilakukan dengan 
PHBM, tentunya dengan perbaikan dan penyempurnaan 
dalam implementasinya. Semoga rimbawan mau 
melakukan hal itu dan Pemerintah mau menerima 
dengan lapang dada upaya perbaikan tersebut, satu 
dan lain hal untuk menyudahi polemik RA dikawasan 
hutan Jawa. Selanjutnya program Perhutanan Sosial 
yang menjadi bagian dari RA dapat dilakukan secara 
“murni”yaitu bersifat professional, legal, dan tanpa 
“hidden agenda”, sehingga tidak ada dusta diantara 
sesama anak bangsa dalam masalah hutan Jawa ini.

16 | Rimba Indonesia I Indonesian Journal of Forestry

Artikel



Surat Terbuka untuk Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Membaca "Arah" Perhutanan Sosial di Indonesia
Oleh: Teguh Yuwono

Dosen Fakultas Kehutanan UGM
(critical review Implementasi P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017)

Yth: 
Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI 
Di Jakarta 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Ibu Menteri yang Terhormat, 
Sebelumnya saya ingin memper kenalkan diri saya 
kepada Ibu Menteri. Nama saya Teguh Yuwono, 
sehari-hari saya menjadi Dosen di Fakultas Kehutanan 
UGM, dan pemerhati Perhutanan Sosial. Dengan ini 
sebagai bentuk kepedulian saya terhadap implementasi 
Perhutanan Sosial di Indonesia, khususnya berkenaan 
dengan implementasi P.39/Menlhk/Setjen/
Kum.1/6/2017, ijinkan saya menyampaikan beberapa 
hal terkait implementasi Permenlhk tersebut. 

Seiring semakin kompleksnya permasalahan sosial 
ekonomi masyarakat di sekitar hutan di Pulau Jawa, 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
menerbitkan Peraturan Menteri LHK No. P.39/Menlhk/
Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di 
Wilayah Kerja Perum Perhutani. Kebijakan Perhutanan 
Sosial tersebut ditujukan untuk memberikan akses 
legal kepada masyarakat setempat untuk berperan 
aktif dalam pengelolaan hutan melalui skema Izin 
Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) 
dan skema Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan 
Kehutanan (KULIN KK) yang semuanya bertujuan 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa 
mengesampingkan kelestarian sumberdaya hutan. 

Sebenarnya ruh dari Permenlhk P.39/MENLHK/
SETJEN/KUM.1/6/2017 tersebut baik, karena 
selain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat sekitar hutan di Jawa yang selama 
ini sebagian besar merupakan kantong-kantong 
kemiskinan, di sisi lain juga berupaya untuk 

meningkatkan kualitas tegakan yang dalam jangka 
tertentu (> 5 tahun) berupa Tanah Kosong, dan juga 
berupaya menyelesaikan konflik-konflik tenurial 
antara Perum Perhutani dengan masyarakat. Diakui 
atau tidak, pendekatan skema kemitraan Perum 
Perhutani dengan masyarakat sekitar hutan melalui 
kerjasama PHBM dengan Lembaga Masyarakat Desa 
Hutan (LMDH) sejak tahun 2001 belum sepenuhnya 
berhasil dalam mengelola kawasan hutan dengan 
lestari. Meskipun program PHBM di beberapa lokasi 
cukup berhasil menjadi jalinan kerjasama pengelolaan 
SDH antara Perum Perhutani dan Masyarakat Desa 
Hutan, namun di banyak tempat masih ditemui 
kawasan hutan yang masih berupa lahan terbuka/
tanah kosong (ada ± 200 ribu hektar), dan di lain pihak 
masih banyak dijumpai konflik tenurial antara Perum 
Perhutani dengan masyarakat sekitar hutan. Di banyak 
tempat juga dijumpai fakta adanya penguasaan lahan/
kawasan hutan yang sangat luas hanya oleh segelintir 
orang (terkadang juga bukan orang setempat), yang 
mengakibatkan masyarakat setempat malah tidak 
mendapatkan akses yang cukup untuk memanfaatkan 
hutan dan kawasan hutan. Kondisi ketimpangan 
“pemanfaatan lahan” inilah yang ingin diperbaiki oleh 
Pemerintah.

Berkenaan dengan implementasi P.39/Menlhk/
Setjen/Kum.1/6/2017 dalam beberapa hari ini –di 
awal Bulan November 2017–, Presiden Joko Widodo 
melakukan kunjungan kerja ke beberapa wilayah kerja 
Perum Perhutani. Dimulai dari kunjungan kerja di 
wilayah Teluk Jambe Jawa Barat, kemudian berlanjut 
ke Probolinggo Jawa Timur, Boyolali Jawa Tengah, dan 
terakhir Senin 6 November di Madiun Jawa Timur. 
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyerahkan 
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secara simbolis Surat Keputusan Pemberian Izin 
Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) kepada 
kelompok masyarakat pemohon IPHPS, dan Surat 
Keputusan Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan 
Kehutanan (Kulin KK) antara Lembaga Masyarakat 
Desa Hutan (LMDH) dengan Perum Perhutani. 

Akan tetapi menurut pengamatan saya dari ujicoba 
implementasi P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017, 
khususnya di wilayah kelola Perum Perhutani KPH 
Telawa Divisi Regional Jawa Tengah ditemukan 
adanya indikasi penyimpangan di lapangan, baik dari 
aspek perencanaan maupun pelaksanaan di lapangan 
khususnya dalam kasus “perubahan dari skema 
KULIN KK menjadi skema IPHPS”. Kondisi ini 
jika dibiarkan terus menerus akan menjadi preseden 
yang kurang baik di masa mendatang dan seolah-olah 
dapat dianggap sebagai pembenaran untuk diterapkan 
di lokasi-lokasi lain. Oleh karena itu melalui surat ini, 
dengan niatan untuk memberikan masukan dan kritikan 
konstruktif dalam rangka perbaikan implementasi 
Permenlhk tersebut, perkenankan saya menyampaikan 
beberapa hal sebagai berikut: 
1. Menurut pasal 4 Pemenlhk P.39/Menlhk/Setjen/

Kum.1/6/2017, lokasi IPHPS adalah:
a. Wilayah kerja dengan tutupan lahan yang 

terbuka atau terdapat tegakan hutan kurang dari 
atau sama dengan 10% secara terus menerus 
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun atau lebih, 
dan

 b. Dalam hal terdapat kondisi sosial yang 
memerlukan penanganan secara khusus dapat 
diberikan IPHPS pada areal yang terbuka 
dengan tegakan hutan di atas 10%. Namun fakta 
di lapangan dalam kasus perubahan “skema 
KULIN KK menjadi skema IPHPS” adalah 
kondisi tegakan pada areal tersebut sesuai 
dengan kriteria pada pasal 4 di atas. 
Berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang 
dilakukan oleh UPT Ditjen PKTL, PSKL, dan 
didampingi Perum Perhutani di beberapa lokasi 
sebenarnya masih ditemukan tegakan pohon 
jati dan pohon kayu putih (masih dalam bentuk 
Kelas Umur, Tegakan Bertumbuhan Kurang). 

Seharusnya lokasi ini TIDAK LAYAK sebagai 
lokasi IPHPS. (Namun karena ada tekanan dari 
pihak-pihak tertentu akhirnya lokasi tersebut 
tetap dimasukkan dalam skema IPHPS). 
Beberapa contoh kondisi lapangan di lokasi-
lokasi KULIN KK yang diubah menjadi skema 
IPHPS (yang seharusnya tidak layak untuk 
“dipaksakan” sebagai lokasi IPHPS) adalah 
sebagai berikut: 

Gambar 1. Penutupan Tegakan di Desa Gondanglegi 
 

Gambar 2. Penutupan Tegakan di Desa Wonoharjo 

Menurut pendapat saya sesuai pasal 4 P.39/Menlhk/
Setjen/Kum.1/6/2017, seharusnya lokasi-lokasi di 
atas ini lebih layak untuk diterapkan Perhutanan 
Sosial dengan skema Kemitraan Kehutanan bukan 
dengan skema IPHPS. Sehingga ke depan perlu 
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menjadi perhatian dari Kementerian LHK dalam 
penentuan alternatif lokasi yang layak untuk IPHPS 
dan mana yang layak untuk skema Perhutanan 
Sosial pola Kemitraan Kehutanan. 

2. Diluar kasus perubahan skema KULIN KK 
menjadi IPHPS di Perum Perhutani KPH Telawa 
sebagaimana kasus di atas, ada beberapa hal 
yang perlu dikritisi menyangkut Permenlhk P.39/
Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tersebut yaitu: 
a. Implementasi P.39/Menlhk/Setjen/

Kum.1/6/2017 ini terkesan dilakukan secara 
terburu-buru, kurang partisipatif, dan tidak ada 
sosialisasi yang cukup sehingga Permenlhk ini 
terkesan “lahir dan dipaksakan” untuk mengejar 
target pencapaian implementasi Perhutanan 
Sosial seluas 12,7 juta ha. 

b. Dengan lahirnya Permenlhk P.39/Menlhk/
Setjen/Kum.1/6/2017 seolah-olah Kementerian 
LHK menegasikan bentuk-bentuk Perhutanan 
Sosial yang sudah dilakukan oleh Perum 
Perhutani melalui program PHBM yang sudah 
dilakukan sejak tahun 2001. Dalam Permenlhk 
39/2017 tersebut, perjanjian kerjasama PHBM 
yang ditandatangani oleh Perum Perhutani 
dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan dan 
dilegalisasi oleh Notaris dianggap belum sah 
sebagai salah satu bentuk kemitraan kehutanan 
oleh pihak Kementerian LHK dan harus 
dilakukan Kesepakatan Kerja baru lagi dalam 
bentuk Keputusan Pengakuan dan Perlindungan 
Kemitraan Kehutanan (KULIN KK). Padahal 
dari tahun 2001 sampai dengan saat ini ada 
±6.000 desa hutan yang sudah menjalin 
kemitraan kehutanan dengan Perhutani dengan 
skema PHBM. 
Di sini Kementerian LHK bertindak seolah-
olah sebagai “hakim tunggal” untuk melegalkan 
bentuk Perhutanan Sosial yang sah menurut 
Kemen LHK, padahal dalam konsep Perhutanan 

Sosial yang saya pahami, PHBM seharusnya 
dapat langsung diadopsi sebagai salah satu 
model implementasi Perhutanan Sosial dalam 
bentuk kemitraan tanpa harus melalui skema 
pengesahan dengan keluarnya Keputusan Kulin 
KK versi Kementerian LHK. 

c. Keberadaan institusi Perum Perhutani 
sebagai pengelola hutan Jawa yang sah karena 
lahir melalui Peraturan Pemerintah, dan 
keberadaan program PHBM sebagai salah satu 
bentuk kemitraan Perhutanan Sosial harus 
mendapatkan perhatian dan pengawalan yang 
sama dengan bentuk-bentuk Perhutanan Sosial 
seperti skema IPHPS. Jangan sampai terkesan 
ada “anak kandung” dan “anak tiri” di mata 
Kementerian LHK. Dalam hal ini Kementerian 
LHK harus dapat berperan sebagai “orang tua 
yang adil” dengan memberi perhatian dan 
perlakuan yang sama kepada seluruh bentuk 
skema Perhutanan Sosial. 

d. Dalam implementasi Perhutanan Sosial di 
Pulau Jawa, dengan luas kawasan hutan hanya 
23%, harus dijamin adanya keseimbangan 
antara aspek “perhutanan” dan aspek “sosial”. 
Jangan sampai demi tercapainya kesejahteraan 
masyarakat, dan produktifitas lahan maka 
kawasan hutan akan beralih peruntukannya 
dari hutan menjadi pertanian tanaman semusim 
ataupun tanaman perkebunan. Karena fungsi 
hutan di Jawa penting untuk menjamin 
keseimbangan ekosistem. 

Ibu Menteri yang Terhormat, 
Berkenaan dengan dinamika adanya sebagian 

pihak yang menerima dan sebagian pihak yang 
menolak keberadaan P.39/Menlhk/Setjen/
Kum.1/6/2017 tersebut, berikut ini saya ingin urun 
rembug menyampaikan beberapa alternatif yang dapat 
dilakukan untuk memitigasi resiko dari penerapan 
P.39/Menlhk//Setjen/Kum.1/6/2017 di lapangan, 
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yaitu:

No Potensi Resiko Alternatif Mitigasi 

1 Secara proses 
penyusunan P.39/
Menlhk/Setjen/
Kum.1/6/2017 menabrak 
ketentuan Peraturan 
Perundangan di atasnya 

Perlu Payung Hukum P.39/
Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017, 
jika diperlukan dapat 
dilakukan Revisi PP No 
6/2007 dan PP 72/2010 atau 
revisi P.39/Menlhk/Setjen/
Kum.1/6/2017 menyesuaikan 
aturan-aturan di atasnya. 

2 Adanya “penolakan” 
beberapa pihak 
terhadap penerapan 
P.39/Menlhk/Setjen/
Kum.1/6/2017 

Perlu ada sosialisasi 
yang lebih intensif untuk 
memberikan pemahaman 
ke semua pihak untuk 
mengurangi “penolakan” di 
lapangan serta konsistensi 
penerapan atauran dalam 
P.39/Menlhk/Setjen/
Kum.1/6/2017 berikut aturan 
turunannya. 

3 Adanya beragam 
pemahaman tentang 
Penerapan P.39/Menlhk/
Setjen/Kum.1/6/2017: 
kekhawatiran 
ketidaktepatan calon 
lokasi, calon peserta dll 

Kejelasan dan Kepastian: 
a. Objek calon lokasi IPHPS 
b. Syarat Lokasi IPHPS 
c. Syarat Peserta IPHPS 
d. Proses permohonan 
e. Kewajiban dan hak peserta

4 Kekhawatiran kegagalan 
penerapan di lapangan. 

Pengawalan dan 
Pendampingan Intensif di 
Lapangan oleh semua pihak 
termasuk Perum Perhutani 
selaku pemegang hak 
pengelolaan 

5 Kurangnya Peran 
Desa dan Pemerintah 
Daerah dalam Program 
Perhutanan Sosial 

Pelibatan Pemerintah Desa 
dan Pemerintah Daerah 
dalam Implementasi 
Perhutanan Sosial 

6 Ada kesan Kementerian 
LHK lebih meng 
“anak emas” kan 
P.39/Menlhk/Setjen/
Kum.1/6/2017 dibanding 
PHBM. Dukungan 
para pihak lebih “all 
out” di implementasi 
P.39/Menlhk/Setjen/
Kum.1/6/2017. 

Fasilitasi dan dukungan 
yang sama dari Pemerintah 
terhadap Penerapan 
Perhutanan Sosial baik 
IPHPS, PHBM, HKm, HD, 
dll sehingga tidak terkesan 
bahwa Implementasi P.39/
Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 
merupakan upaya untuk 
meniadakan PHBM dan 
LMDH. 

7 Kekhawatiran IPHPS 
akan memunculkan 
“Broker/Calo2 Lahan” di 
Lapangan. 

Kejelasan mekanisme 
dalam proses permohonan 
dan implementasi IPHPS 
termasuk audit independen 
terhadap lembaga yang 
memfasilitasi proses 
permohonan tersebut. 

8 Kekhawatiran konflik 
horizontal di lapangan 
antara skema PHBM vs 
IPHPS 

Sosialisasi secara 
Komperehensif dan 
Melibatkan Multipihak dalam 
pengawalan IPHPS. 

9 Implementasi PHBM: 
ada yang berhasil, 
namun banyak juga 
yang masih gagal, 
baik dari aspek 
kelestarian hutan dan 
kesejahteraan rakyat 

Revitalisasi PHBM 
disesuaikan dengan ruh 
Kemitraan yaitu Berbagi 
Peran dan Berbagi Manfaat 
sesuai Kontribusi 

10 Adanya subjektivitas 
tim verifikasi dalam 
merekomendasikan 
hasil peninjauan 
lapangan akibat adanya 
“tekanan” dari pihak lain 

Proses verifikasi IPHPS 
melibatkan multipihak yang 
netral dan berkompeten 
sebagai bentuk antisipasi 
atas akurasi/ketepatan 
rekomendasi terhadap 
pemberian ijin dalam jangka 
panjang 

3. Meskipun skema Perhutanan Sosial adalah suatu 
keniscayaan dalam pengelolaan hutan di Indonesia, 
namun proses dan tahapan Perhutanan Sosial 
tidak dapat dipaksakan dan diatur hanya oleh salah 
satu pihak. Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan diharapkan dapat berperan sebagai 
regulator dan fasilitator yang dapat mengayomi 
dan memayungi kepentingan semua pihak (baik 
itu praktisi, masyarakat, LSM, akademisi, dan 
pihak-pihak lain), demi tercapainya kelestarian 
sumberdaya hutan dan kesejahteraan masyarakat 
sekitar hutan. 
Demikian masukan, saran, dan kritikan dari saya 

sebagai salah satu pihak yang peduli dan mendukung 
implementasi Perhutanan Sosial. Namun jangan 
sampai kebijakan Perhutanan Sosial ini nantinya akan 
mengalami kegagalan sebagaimana banyak kasus 
implementasi Perhutanan Sosial yang terdahulu. Dan 
juga jangan sampai banyak pihak yang kemudian 
melakukan penyimpangan-penyimpangan di lapangan 
sehingga membuat implementasi Perhutanan Sosial 
tidak sesuai dengan konsep yang seharusnya. Akhirnya 
saya menyampaikan permohonan maaf jika terdapat 
tutur kata yang kurang sopan dan tidak berkenan di 
hati Ibu Menteri.
Wassalaamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokaatuh. 
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Presiden Republik Indonesia Joko Widodo: 
Saya Sudah Menghitung Semua Resiko

Majalah Tempo - Laporan Utama; Minggu, 5 November 2017
https://majalah.tempo.co/konten/2017/11/05/LU/154311/Presiden-Republik-Indonesia-Joko-Widodo-Saya-Sudah-

Menghitung-Semua-Risiko/37/46.

PRESIDEN Joko Widodo lagi-lagi memilih cara tak 
lazim saat meresmikan proyek infrastruktur. Ia 

menunggangi Land Rover Defender County lawas untuk 
menjajal Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu 
(Becakayu)-yang sempat mangkrak selama 18 tahun-
saat peresmian pada Jumat pekan lalu. Sebelumnya, 
pada Mei lalu, berjaket tebal tanpa rompi antipeluru, 
Jokowi menggeber sepeda motor trail menyusuri jalan 
Trans Papua.

Jalan Tol Becakayu dan Trans Papua adalah dua 
dari puluhan proyek infrastruktur yang pengerjaannya 
sempat macet dan lantas dituntaskan Presiden Jokowi. 
Pada tiga tahun pemerintahannya bersama Wakil 
Presiden Jusuf Kalla, sejumlah proyek baru juga 
mulai dibangun meski dikritik karena tak dibekali 
perencanaan dan studi yang matang. "Kalau tidak 
dimulai sekarang, ongkosnya akan semakin mahal," 
kata Jokowi, 56 tahun.

Ia mengatakan kebijakannya yang ekspansif 
membangun jalan, bendungan, pelabuhan, dan bandar 
udara semata-mata demi pemerataan, bukan untuk 
mengail efek elektoral. Menurut dia, daerah pelosok 
sudah terlalu lama tak menikmati pembangunan. "Kalau 
mau berhitung imbal balik politik, ya, membangunnya 
di Pulau Jawa saja," ujarnya.

Untuk mempercepat pembangunan, Jokowi 
meneken ratusan peraturan dan instruksi presiden. 
Alokasi anggaran infrastruktur melonjak dari Rp. 177 
triliun pada 2014 menjadi Rp. 387 triliun pada tahun 
ini.

Jumat pekan lalu, Jokowi menerima wartawan 
Tempo Arif Zulkifli, Anton Aprianto, Istman 
Musaharun, dan Raymundus Rikang di Istana Merdeka, 
Jakarta Pusat, untuk sebuah wawancara khusus. Nada 
bicaranya sering meninggi dan berulang kali penanya 
dibanting ke meja ketika menyatakan tak suka pada 
proyek yang melulu berorientasi profit. Tanya-jawab 
sempat terhenti karena Presiden menunaikan salat. 

"Salat magrib sebentar ya, barusan sudah emosi," kata 
Jokowi setelah mendiskusikan plus-minus tol laut.
Mengapa Anda memprioritaskan sektor infrastruktur 
yang secara kalkulasi politik tak menguntungkan?

Saya sudah menghitung semua risiko ketika 
memutuskan sebuah kebijakan. Kalau saya mau 
hitung-hitungan imbal balik politik dan ekonomi, 
ya, membangun infrastrukturnya di Pulau Jawa 
saja. Praktis saya tak butuh anggaran banyak 
bila berfokus di Pulau Jawa. Tinggal membangun 
koridor ekonomi di bagian utara dan selatan 
sudah beres. Lebih-lebih keuntungan ekonominya 
jauh lebih cepat kembali ketimbang membangun 
infrastruktur di daerah. Namun, setelah blusukan 
dari Sabang sampai Merauke, saya menyaksikan 
ketimpangannya sudah sangat parah.

Anda yakin infrastruktur bisa menjadi solusi 
kesenjangan?

Ini masalah pemerataan dan keadilan. Lagi pula, 
infrastruktur kita sudah jauh tertinggal dibanding 
negara tetangga. Infrastruktur adalah fondasi 
mengatasi problem kesenjangan. Kalau mau 
cara gampang, tinggal pos anggaran subsidi dan 
bantuan sosial saja yang dibesarkan sehingga 
konsumsi menguat, daya beli meningkat, rakyat 
pun senang. Tapi apa mau cara-cara semacam 
itu diteruskan? Saya ambil risiko tak meneruskan 
politik anggaran seperti itu dan mengalihkannya 
pada infrastruktur. Sebab, infrastruktur akan 
menyatukan bangsa ini. Kalau tidak disatukan, 
kita akan menghadapi masalah yang mengerikan 
di masa depan. Saya tahu kebijakan ini pahit, tapi 
pembangunan harus dimulai.

Meskipun pemerintah seperti kalang-kabut mencari 
pembiayaannya?

Jika praktik pembiayaannya monoton seperti 
dulu, ketika cuma bergantung pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara serta badan 
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usaha milik negara, sampai kapan pun enggak 
akan jadi infrastrukturnya. Harus dicari skema-
skema pembiayaan alternatif.

Skemanya seperti apa?
Ada terobosan pembiayaan yang dibuat. Bila 
proyek itu bisa dikerjakan swasta, kami tawarkan 
dan prioritaskan mereka yang menggarap. 
Namun, bila internal rate of return-nya tergolong 
berat, BUMN bisa bermitra dengan swasta. Kalau 
masih terlalu berat, tugas BUMN mengambil. Opsi 
terakhir menggunakan APBN yang persentasenya 
saat ini sudah mencapai 20 persen untuk 
membangun infrastruktur.

Benarkah penunjukan BUMN untuk menggarap 
infrastruktur menjadi beban keuangan BUMN?

Mereka merasa terbebani karena selama ini 
enggak ada pressure sehingga akalnya enggak 
jalan untuk mencari skema lain. Saya memberi 
mereka persoalan sekaligus tantangan agar 
menjadi kreatif. BUMN itu agen pembangunan. 
Di situlah perbedaan peran mereka dengan pihak 
swasta. Mencari keuntungan iya, tapi harus 
menjadi agen-agen pembangunan seperti itu. Kita 
sering melalaikan tugas BUMN ini.

Solusi apa yang Anda tawarkan ke BUMN?
Jangan pakai pola-pola lama. Mulai gunakan 
sekuritisasi aset, limited concession scheme, dan 
terbitkan surat utang. Saya bilang, kalau mau 
membuka surat utang, jangan di dalam negeri, 
coba sesekali di luar negeri. Kita juga ingin tahu 
apakah surat utang kita laku di luar negeri.

Bagaimana pola-pola lama itu?
Dulu BUMN kegemarannya memiliki aset. 
Misalnya, mereka selesai membangun jalan 
tol, lalu berikutnya santai-santai saja tidak 
membangun lagi karena merasa sudah punya 
jalan tol. Merasa nyaman karena setiap bulan ada 
pemasukan. Jadi yang dibangun cuma itu-itu saja 
selama puluhan tahun. Contohnya, sejak 1978, 
panjang jalan tol cuma 80 kilometer. Dengan 
skema pembiayaan baru tiga tahun terakhir ini, 
panjang jalan tol bertambah 580 kilometer dan 
akan tembus 1.800 kilometer pada 2019.

Dengan skema baru yang Anda tawarkan, praktiknya 
seperti apa?

Ketika infrastrukturnya sudah jadi, segera 

lakukan sekuritisasi aset atau konsesi terbatas 
selama 10-20 tahun. Setelah habis perjanjiannya, 
aset itu akan kembali lagi ke kita alias tidak hilang 
atau dimiliki pihak lain. Dengan skema ini, kita 
bisa mendapatkan sumber pendanaan baru untuk 
membangun proyek lain tanpa harus kehilangan 
aset.

Bagaimana realisasinya?
BUMN kita sudah mulai rajin mencari partner 
dan melakukan sekuritisasi aset. Praktik semacam 
ini enggak pernah dilakukan, bahkan dicium 
baunya saja enggak. Mereka terlalu nyaman dan 
keenakan.

Anda terkesan memprioritaskan BUMN dan menge-
sampingkan swasta…

Prioritas kami tetap swasta karena mereka 
ditawari pertama kali saat menggarap proyek. 
Silakan kalau pihak swasta mau mengambil 
proyek pelabuhan di Sorong, Papua, atau jalan 
Trans Sumatera. Dalam catatan saya, 57 persen 
proyek infrastruktur di Indonesia digarap pihak 
swasta. Ada yang menggarap proyek kelistrikan, 
pelabuhan, dan jalan tol. Sekarang BUMN masih 
banyak mengambil alih karena internal rate of 
return yang masih kecil. Pemerintah membantu 
dengan menyuntik penyertaan modal negara.

Ekonom menilai pembangunan infrastruktur 
di pelosok, khususnya Papua, tak serta-merta 
mendongkrak pertumbuhan ekonomi di sana. Apa 
tanggapan Anda?

Ada yang bilang membangun Papua menunggu 
ekonomi di sana bagus. Lho, kalau menunggu 
ekonomi bagus, ya, keliru cara mikirnya. Jadinya 
seperti analogi telur dan ayam, mana yang 
lebih dulu. Mau menunggu ekonomi bagus baru 
membangun atau membangun dulu biar ekonomi 
bergairah. Saya memilih membangun sekarang 
untuk mendongkrak perekonomian di sana 
menjadi baik. Semakin lambat kita membangun 
infrastruktur, ongkosnya akan semakin mahal.

Infrastruktur memberi kesempatan daerah mengatasi 
ketertinggalan?

Bagaimana Wamena di Papua berkembang kalau 
harga semennya Rp. 800 ribu per sak? Mau tumbuh 
dari mana daerah sana kalau banderol bensinnya 
Rp. 100 ribu per liter? Coba beri saya penjelasan 
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caranya daerah itu bisa tumbuh di tengah harga 
komoditas dan barang kebutuhan pokok yang 
selangit. Makanya pemerintah membangun Trans 
Papua agar semen itu bisa diangkut dari laut dan 
darat.

Ada yang sudah terlihat hasilnya?
Coba lihat di Skouw, Papua. Ada pertumbuhan 
titik ekonomi baru dan aktivitas ekonomi 
masyarakat di sana sudah bergairah. Lebih 
dari itu, pembangunan di Papua adalah demi 
pemerataan dan keadilan. Jika Anda pergi ke 
pelosok Indonesia, Anda akan tahu bahwa republik 
ini bukan cuma Jawa.

Bagaimana misi pemerataan yang butuh biaya besar 
itu bisa terwujud sementara faktor keekonomisannya 
tetap terpenuhi?

Pasti terpenuhi. Gimana, sih? Kok, masih ada 
orang ragu terhadap program infrastruktur.

Bukankah yang terjadi pada tol laut itu tak 
menguntungkan?

Kalau enggak dimulai, apa mereka dibiarkan 
enggak punya kapal? Harga komoditas justru 
akan bersaing ketika kapal sudah masuk. Saya beri 
contoh di Tapaleo, Maluku Utara. Kapal pulang 
dari sana membawa kopra, lada, kelapa, dan 
jagung ke Indonesia bagian barat. Persoalannya, 
apakah kita punya kemauan memperhatikan 
masyarakat di pelosok ini?

Anda juga melihat kelemahan tol laut, ketika sentra 
komoditas belum tumbuh di Indonesia timur?

Pemerintah membangun dengan berbagai 
pertimbangan. Ada komoditas apa yang bisa 
dibawa keluar dari daerah itu. Kalau daerah itu 
tak punya andalan, lama-lama berat juga memberi 
subsidi kapal ke sana. Contohnya, pemerintah 
sedang mengkaji pembangunan pelabuhan besar 
di Sorong, Papua. Namun saya melihat belum ada 
komoditas yang bisa dibawa dari sana sehingga 
disiapkan program agar pelabuhan bisa produktif. 
Terobosan seperti ini harus diambil agar keadilan 
terwujud. Kalau mikirnya cuma keuntungan, tak 
akan mulai membangun.

Bertajuk percepatan, berbagai proyek infrastruktur 
dimulai cuma atas dasar peraturan presiden. Anda 
membuat diskresi?

Bukan diskresi. Diskresi apanya? Itu penugasan 

saja untuk BUMN.
Bagaimana dengan akrobat pembiayaan, misalnya 
realokasi penyertaan modal PT Kereta Api Indonesia 
di proyek kereta ringan?

Itu namanya prioritas. Kami ingin mendorong 
dan memprioritaskan jalan tol dulu di Sumatera 
ketimbang membangun rel kereta api.
(Pemerintah merealokasikan penyertaan modal 
negara PT Kereta Api Indonesia sebesar Rp 
2 triliun yang semula untuk kereta api Trans 
Sumatera menjadi untuk proyek light rail transit 
[LRT].)

Apa landasannya?
Kalau saya tak membangun light rail transit 
dan mass rapid transit sekarang, kita rugi Rp 28 
triliun setiap tahun. Itu kerugian besar, jangan 
dianggap enteng. Masak, kerugian seperti ini mau 
kita terus-teruskan?

Ada juga kritik proyek LRT tak melewati studi 
kelayakan yang matang. Apa tanggapan Anda?

Tidak matang gimana, sih? Semua proyek itu 
sudah direncanakan sejak dulu. Sejak saya 
menjabat Gubernur DKI Jakarta sudah membahas 
LRT sampai ratusan kali dalam rapat.

Kalau direncanakan serius, mengapa kontrak baru 
diteken selang 17 bulan setelah groundbreaking?

Itu teknis. Saya tak mengerti hal prosedural dan 
teknis semacam itu. Orientasi saya itu hasil, bukan 
prosedur. Kalau mau orientasi prosedur, kapan 
mau mulainya.

Bukankah Anda dulu dikenal ketat pada prosedur?
Kewajiban pemerintah itu taat prosedur, tapi 
jangan melulu itu juga. Yang pasti, saya selalu 
minta pendapat semua pihak, Kejaksaan 
Agung dan Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan, agar jangan sampai melanggar. 
Manajemen itu selalu ada, dari perencanaan 
sampai pengawasan.

Tidak takut tersandung kasus bila mengesampingkan 
prosedur?

Saya pusing karena ada 52 ribu aturan yang 
njelimet. Pemerintah jadi tak bisa mengambil 
keputusan dengan cepat karena banyaknya 
aturan.

Program deregulasi belum menunjukkan hasil?
Sudah ada beberapa, seperti pembebasan lahan 
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dan dwelling time menjadi lebih cepat.
Sejumlah proyek juga dianggap terlalu muluk, seperti 
listrik 35 ribu megawatt. Anda masih optimistis?

Kalau mau, pasti jadi. Tapi kita harus 
menyesuaikan. Sebab, bila penggunaannya 
tak sampai 35 ribu MW, PLN akan kena beban 
pembayaran. Target itu tetap, tinggal PLN 
mengatur kapan waktu penyelesaiannya.

Kesannya seperti memaksakan.…
Sejak merdeka, kita cuma punya 53 ribu MW. 
Karena itu, saya bilang mau bangun 35 ribu 
MW pada enggak percaya, ya terserah kalau tak 
percaya. Saya masih percaya.
(Situs presidenri.go.id pada Mei 2016 melansir 
kebutuhan listrik nasional hingga akhir 2019 
sekitar 90.500 MW, sementara daya yang 
tersedia baru 55.528 MW. Dengan pertumbuhan 
permintaan listrik secara nasional 7.000 MW per 
tahun, kebutuhan tambahan listrik selama 2014-
2019 adalah 35 ribu MW.)

Target realistis Anda apa?
Kalau kami bisa membangun 25 ribu MW saja 
sudah sangat baik dan bukan lumayan lagi 
namanya. Sebab, selama 72 tahun kita cuma 
bisa membangun 53 ribu MW. Coba bandingkan 
pencapaian itu.

Menteri Keuangan sempat menyurati PLN soal 
anggaran. Apa sebabnya?

Teguran itu baik karena proses manajemen kontrol 
sedang berjalan. Kami saling mengingatkan. 
Jangan memakai uang negara lalu merasa tidak 
diawasi, berbahaya sekali itu.

Apakah Menteri Keuangan berani menegur Anda bila 
penyusunan anggaran mulai tak realistis?

Namanya bukan menegur, tapi mengingatkan.
Anda terkesan berlari cepat, apa para menteri bisa 
mengikuti?

Apa saya cepat? Ha-ha-ha.... Wong pekerjaannya 
jadi, ya, berarti menteri bisa mengikuti ritme saya.

Anda puas terhadap kinerja menteri?
Kalau bicara kepuasan kan sudah 70,8 persen, ha-
ha-ha.... Terus pertanyaannya, reshuffle kapan, 
Pak? Ha-ha-ha....

Katanya bersamaan dengan seorang menteri yang 
mau ikut pemilihan kepala daerah?

Ha-ha-ha....

Bagaimana Anda memastikan proyek infrastruktur 
ini berlanjut?

Banyak proyek yang akan selesai pada 2020, 2021, 
dan 2022. Memang harus selesai dan kewajiban 
saya memastikannya agar selesai tepat waktu. 
Saya akui beberapa proyek yang saya resmikan 
adalah peninggalan pemerintahan sebelumnya. 
Tapi selesainya lama sekali, seperti Kawasan 
Ekonomi Khusus Mandalika, Nusa Tenggara 
Barat. Sampai kiamat pun tak akan selesai 
kalau hanya duduk di balik meja. Harus turun ke 
lapangan.

Blusukan rupanya masih efektif?
Mendengar dan menyaksikan langsung problem 
di lapangan itu sangat penting. Kalau saya turun 
ke lapangan, ketemu masyarakat lima menit 
saja sudah dapat cerita banyak. Dari situ saya 
merumuskan solusinya.

Jadi kapan target semua proyek strategis nasional 
rampung?

Tunggu 2018-lah, ha-ha-ha....
Bisa untuk bahan kampanye pada pemilihan umum 
presiden mendatang?

Tak mungkin negara sebesar ini bisa selesai 
membangun dalam 5 bahkan 20 tahun. Masih 
banyak yang harus dikerjakan. Jangan berpikir 
seperti itu. Visinya harus tetap konsisten siapa pun 
pemimpinnya. 
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Laporan Pelaksanaan Peringatan 2 Tahun 
FKRI di Yogyakarta

A. Pelantikan/Pengukuhan Insinyur Profesional Kehutanan di Instiper Yogyakarta
B. Peringatan 2 tahun FKRI di Wanagama, Wonosari Daerah Istimewa Yogyakarta

Instiper Yogyakarta dan Wanagama, Wonosari Daerah Istimewa Yogyakarta
27 – 28 Oktober 2017

PENDAHULUAN

Sesungguhnya potensi hutan untuk kemakmuran 
rakyat sangat besar. Itulah maka Forum Kolaborasi 

Rimbawan Indonesia meyakini dan oleh karenanya 
mempunyai motto: Rakyat Makmur Hutan Lestari. 
Yang menjadi dialektika kemudian adalah mana yang 
lebih dulu harus terjadi? Apakah rakyat makmur 
terlebih dahulu baru hutan bisa lestari atau sebaliknya 
–jika hutan lestari maka rakyat menjadi makmur?

Di dalam realita –kedua keinginan luhur Rimbawan 
Indonesia tersebut harus kedua-duanya terjadi secara 
bersamaan. Tugas pelayanan Rimbawan profesional 
adalah mewujudkan kemakmuran dan kelestarian 
hutan– dan di situlah seni dan keprofesionalan selalu 
di uji sepanjang jaman.

Keyakinan para Rimbawan tersebut tidaklah hanya 
sebuah impian, karena bukan hanya luasnya hutan, 
tetapi lebih karena keunggulan hutan Indonesia yang 
dapat tumbuh dan berkembang sepanjang tahun tanpa 
terganggu oleh cuaca dan iklim ekstrim seperti hutan-
hutan di daerah dengan empat musim.

Namun di dalam kenyataannya, hutan kini dianggap 
sebuah masalah dan alih-alih mensejahterakan rakyat–
hutan kini belum mampu memenuhi tujuan dimaksud 
tetapi karena degradasi hutan dan penurunan kualitas, 
hutan itu sendiri sudah dianggap sebagai habitat bagi 
kemiskinan bangsa kita. Bahkan hutan tanaman jati 
di Jawa yang sudah ratusan tahun pun masih belum 
mengentaskan kemiskinan di Jawa (Jokowi, 2017). 
Harapan terhadap fungsi produksi, fungsi lingkungan, 
dan fungsi sosial hutan terlalu besar, dibandingkan 
dengan investasi yang ditanamkan kembali ke hutan 
agar dapat memberi hasil yang optimal dan lestari.

Pertanyaan kita, “di mana letak kekeliruannya 
sehingga hutan di Indonesia tidak terkelola degan 
baik, lestari dan rakyat sejahtera?” Apakah karena kita 

kekurangan tenaga Rimbawan yang ahli dan terampil?
Atau karena profesi Rimbawan selama ini 

terlena oleh kekuasaan dan kepentingan diri –yang 
juga cenderung terjadi pada profesi-profesi lain di 
Indonesia? Terlalu lama profesi Rimbawan terlena 
oleh kekuasaan dan kepentingan diri –mungkin itu 
satu-satunya pembenar ketika kita tidak sanggup lagi 
memberikan sumbangsih kita sebagai Rimbawan 
menghadapi keadaan hutan kita yang semakin merosot 
keberadaannya.

Agak berbeda memang keadaannya dengan profesi 
dokter; karena dalam hal profesi dokter pasien bisa 
memilih profesi dokter di mana saja di seluruh dunia. 
Untuk profesi rimbawan; hutan sebagai “pasien” 
sekaligus sumber kehidupan dan mata pencaharian 
dari para Rimbawan, tidak bisa memilih dan tidak 
bisa berpindah dari lokasi tinggalnya. Tidak pula bisa 
memilih Rimbawan profesional terbaik dunia untuk 
menyelamatkannya.

Rimbawan di Indonesia berjumlah cukup banyak, 
lembaga dan organisasi serta ikatan alumni berbasis 
Rimbawan juga cukup banyak, tetapi belum bersatu 
padu. Kini salah satu dari Rimbawan itu menjadi 
Presiden Republik Indonesia. Akankah kita Rimbawan 
bersatu dan menyatukan dengan langkah beliau yang 
mendapatkan mandat mengentaskan kemiskinan dan 
membawa kondisi adil makmur sejahtera bagi bangsa 
Indonesia? Jika kemiskinan berada di dalam dan di 
sekitar hutan –maka peran hutan sebagai titik sentral 
dari lingkaran kemiskinan dimaksud, tentu tidak bisa 
diabaikan.

Peran hutan dalam perubahan iklim, sesuai 
komitmen negara di Pertemuan Paris, menempati porsi 
yang paling besar yaitu 17.2% –dari target 29% atau 
setara dengan 60% target penurunan emisi. Target 
ini amat besar dan lebih terasa berat bebannya bagi 
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Rimbawan karena kebijakan untuk hutan adalah dengan 
melakukan moratorium pengeluaran ijin baru. Apakah 
ijin baru termasuk ijin bagi kegiatan perhutanan sosial? 
Apakah ijin baru termasuk ijin di wilayah yang sudah 
rusak bagi kegiatan rehabilitasi, restorasi ataupun 
konservasi? Antara komitmen negara dengan kebijakan 
pelaksanaan masih belum sepenuhnya sinkron. 
Di situlah profesionalisme Rimbawan ditantang! 
Mampukah berkolaborasi dan melakukan sinkronisasi?

Pertemuan di Wanagama 28 Oktober 2017 – 
bersamaan dengan peringatan hari Sumpah Pemuda 
– kiranya menjadi momentum penting bagi bersatunya 
Rimbawan Indonesia dalam semangat jiwa korsa 
yang kuat untuk mewujudkan Rakyat Makmur, Hutan 
Lestari. Pertemuan ini memperingati 2 tahun.

Deklarasi Rimbawan Indonesia –yang bersepakat 
untuk bangkit dan berdiri di paling depan dalam 
mengatasi permasalahan hutan yang semakin hari 
semakin mengkhawatirkan. Rimbawan Indonesia hanya 
satu– yaitu Rimbawan yang berkolaborasi dalam FKRI. 
Sampai saat ini Forum Kolaborasi ini telah mewadahi 
12 organisasi Rimbawan dan 65 Perguruan Tinggi 
Kehutanan di seluruh Indonesia. Sebuah kolaborasi 
kekuatan Rimbawan yang patut diperhitungkan –

dengan catatan, tentunya semua memilikivisi, misi, 
tujuan dan komitmen yang sama– mewujudkan rakyat 
makmur, hutan lestari.

MAKSUD DAN TUJUAN
Peringatan 2 tahun Deklarasi FKRI dimaksudkan 

untuk bertatap muka seluruh Anggota forum Rimbawan 
dari segenap pelosok negeri untuk berbagi pengalaman 
dan permasalahan, dengan tujuan untuk mampu 
menyusun masukan penting bagi semua pemangku 
kepentingan kehutanan guna terwujudnya sustainable 
forest management atau pengelolaan hutan lestari dan 
kemakmuran rakyat Indonesia.

THEMA
Thema kegiatan ini adalah: “Mendayagunakan 

Hutan Secara Professional untuk Kesejahteraan Rakyat” 
dengan sub thema: Bergotong Royong Menyelamatkan 
Hutan untuk Kesejahteraan Rakyat”.

PELANTIKAN DAN PENGUKUHAN INSINYUR 
PROFESSIONAL

Sebanyak lebih dari 200 peserta menghadiri upacara 
pelantikan dan pengukuhan Insinyur Profesional 

Sebagian dari para peserta Peringatan 2 tahun FKRI di Wanagama
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bidang Kehutanan yang berlangsung di Graha Instiper 
–Yogyakarta, terdiri atas 109 Insinyur professional 
yang dilantik dan dikukuhkan, 18 tamu undangan, 
civitas academika UGM dan Instiper serta lebih dari 60 
mahasiswa dari UGM dan Instiper Yogyakarta.

Pelantikan diawali dengan pembacaan Surat 
Keputusan Majelis Penilai –Badan Kejuruan Teknik 
Kehutanan Persatuan Insinyur Indonesia (BKTHut – 
PII) oleh Ketua Dewan Penilai– DR Eka IPU. Dalam 
kesempatan tersebut dibacakan satu per satu nama-
nama yang mendapatkan gelar Insinyur Profesional 
Pratama (IPP), Insinyur professional Madya (IPM), 
dan Insinyur Profesional Utama (IPU). Sebanyak 89 
IPU, 111 IPM, dan 13 IPP dinyatakan lulus dan dapat 
dikukuhkan gelar insinyur professionalnya. Dari 
sejumlah 213 Insinyur profesional tersebut, hadir 
sejumlah 110 insinyur profesional yang dilantik dan 
dikukuhkan. Mereka itu terdiri atas IPU sebanyak 41 
orang, IPM 61 orang, dan IPP sebanyak 8 orang. Mereka 
yang sudah diumumkan tetapi belum dilantik pada 
kesempatan ini akan diberikan kesempatan pelantikan 
dan pengukuhannya pada tanggal 24 Januari.

Setelah dilakukan pembacaan Surat Keputusan 
Ketua PII dan Ketua BKTHut tersebut maka kepada 
masingmasing 5 orang wakil dari IPU, IPM, dan IPP 
diminta mewakili peserta untuk tampil ke depan dan 
bersamasama IP lainnya mengucapkan Kode Etik 
Insinyur yang tertuang dalam Catur Karsa dan Sapta 
Dharma serta mengucapkan sumpah/janji pelantikan. 
Dalam pengucapan sumpah/janji tersebut peserta 
didampingi oleh rohaniawan.

Setelah pengucapan kode etik dan sumpah/janji 
dilakukan, maka para wakil IP mendapatkan sertifikat 
yang disampaikan oleh Ketua BKTHut Ir Tonny Hari 
Widiananto MSC IPM dan mendapatkan medali 
pelantikan yang dikalungkan oleh Anggota Majelis 
Kehormatan Etika dari unsur BKTHut –Ir Suhariyanto, 
MM IPU.

Acara kemudian diikuti dengan sambutan-
sambutan yang disampaikan oleh Rektor Instiper 
sebagai tuan Rumah pelantikan, wakil dari Kementerian 
Ristek Dikti, Wakil dari Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan yang disampaikan oleh Bp. Ir. 
Helmi Basalamah, MM, IPU, sambutan Ketua BKTHut 
Ir. Tonny Hari Widiananto, M.Sc., IPM dan Sambutan 
dari Persatuan Insinyur Indonesia yang dibawakan oleh 

Bapak Suhada, Wakil Ketua Komite Keanggotaan PII.
Usai pelantikan dan penandatanganan janji 

pelantikan, peserta berfoto bersama dan dilanjutkan 
dengan ramah tamah dan makan siang bersama.

PERINGATAN 2 TAHUN FKRI
Peringatan 2 tahun FKRI ini sengaja dipilih 

bertepatan dengan tanggal 28 Oktober –bersamaan 
dengan hari Sumpah Pemuda. Peringatan hari Sumpah 
Pemuda diadakan di sela-sela acara peringatan 2 
tahun FKRI sebagai salah satu agenda Utama. Upacara 
bendera yang penuh khidmad diadakan di Wanagama, 
Wonosari Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sambutan Dekan Fakultas Kehutanan/Kagamahut 
sebagai Tuan Rumah

Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Dr. Ir. Budiadi, 
M.Sc. dalam sambutannya menyampaikan selamat 
datang dan ucapan terima kasih kepada FKRI yang telah 
memilih Wanagama sebagai tempat peringatan ulang 
tahun ke-2. Secara singkat Dr. Budiadi menjelaskan 
sejarah Wanagama, tantangan, dan harapannya di 
masa datang bagi hutan pendidikan Wanagama. 
Secara khusus dipesankan agar pertemuan FKRI ini 
dapat membahas solusi bagi dimungkinkannya hutan 
pendidikan dipakai sebagai tempat praktek para calon 
insinyur profesional secara Paripurna dari perencanaan, 
pemanfaatan sampai ke pemasaran hasilnya. Dengan 
demikian para insinyur profesional nantinya dapat 
menunjukan keahlian dan profesionalitasnya dalam 
menghadapi kenyatan di lapangan.

Dalam rangka Upacara Peringatan Hari Sumpah 
Pemuda telah ditugaskan dan dipersiapkan mahasiswa 
yang tergabung dalam Mapala Silvagama sebagai 
petugas pengibar bendera, pembaca Sumpah Pemuda, 
dan dirigent.

Laporan Ketua Periode 2015 – 2017
Ketua FKRI periode 2015-2017 memberikan sharing 

informasi mengenai apa yang telah dilakukan oleh 
FKRI selama dua tahun terakhir. Selain itu dijelaskan 
pula bahwa FKRI memiliki akses langsung dengan 
Presiden –melalui pengiriman surat-surat hasil kajian 
maupun pendapat atau masukan bagi Presiden dalam 
hal pembangunan Kehutanan.

Secara khusus Ketua FKRI juga menyampaikan 
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beberapa capaian antara lain Rapat Dengar Pendapat 
dengan DPR-RI –di mana pokok-pokok pikiran FKRI 
yang disampaikan dalam RDP tersebut sangat dihargai 
oleh DPR-RI sebagai masukan dan perbaikan bagi draft 
akademik dari RUU mengenai Konservasi Sumber 
Daya Alam Hayati. Juga dilaporkan berbagai kegiatan 
FKRI bekerjasama dengan BKTHut dalam mengadakan 
berbagai kegiatan di wilayah dalam bentuk sosialisasi 
dan penggalangan kebersamaan Rimbawan. Diharapkan 
ke depan– pembentukan FKRI wilayah yang saat ini 
baru tercapai untuk wilayah Sulawesi Selatan dan Barat 
–Sulselbar, dapat dilanjutkan dengan wilayah-wilayah 
lainnya oleh Pengurus baru FKRI periode berikutnya.

Dalam beberapa kesempatan FKRI juga membahas 
pelaksanaan Kepmen LHK No. Permen 39/2017 dengan 
segala aspeknya. Namun demikian, diingatkan bahwa 
bagi FKRI –level kajian yang lebih tepat berkaitan 
dengan reforma agraria dan perhutanan sosial adalah 
mengkaji Perpres 88/2017– yang memberikan dampak 
lebih nyata ke depan bagi pembangunan kehutanan.

Dalam kesempatan ini, Ketua FKRI juga 
menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang 
selalu memberikan ruang dan kesempatan untuk 
berkomunikasi secara intens dalam menghadapi 
tantangan pembangunan Kehutanan Indonesia.

Terlebih lagi dalam kaitannya dengan 
profesionalisme Rimbawan, kepedulian yang besar 
ditunjukkan oleh Menteri LHK dalam mengawal 
proses dan mendampingi pelaksanaan perwujudan 
Insinyur Professional –sebagai diamanatkan dalam 
UU Keinsinyuran No. 11 tahun 2014. Kolaborasi antara 
FKRI dengan Kementerian LHK dalam hal ini tentu 
harus terus dibina dan ditingkatkan.

Laporan Sekjen FKRI
Dilaporkan telah terbentuk satu Pengurus Wilayah 

FKRI –di Sulselbar. Kepada Pengurus wilayah 
FKRI Sulselbar diperkenalkan dan diminta untuk 
memberikan pengalaman kegiatan dan rencananya ke 
depan sehingga dapat dicontoh oleh wilayah-wilayah 
lain untuk segera membentuk Pengurus di tingkat 
wilayah. Penguatan kelembagaan ini ditekankan oleh 
Sekjen FKRI –guna menghadapi tantangan yang 
semakin berat bagi Rimbawan di Indonesia.

Di samping pertukaran informasi antara peserta 

dengan Ketua dan Sekjen FKRI, telah pula diberikan 
kesempatan kepada peserta Senior –Bp. Teguh 
Patriawan untuk memberikan sharing pengalamannya 
dalam mengelola hutan dan sampai kemudian menjadi 
pengelola kebun kelapa sawit.

Perjalanan karier dan pengalaman lapangan ini 
disampaikan guna memberikan pemahaman lebih 
membumi tentang tantangan rimbawan di tingkat 
tapak.

Pengukuhan Ketua Periode 2017-2018 dilakukan 
dengan upacara yang cukup unik yaitu dengan secara 
bersama-sama para peserta menumpangkan tangan 
mereka kepada kedua Ketua dan Wakil Ketua FKRI. 
Dilanjutkan dengan penyerahan bendera FKRI sebagai 
bentuk pelanjutan estafet dari ketua yang lama kepada 
ketua yang baru.

Dalam kesempatan ini telah ditetapkan Ketua FKRI 
periode 2017-2018 adalah Sdr Ir Petrus Gunarso, PhD, 
IPU dan didampingi dengan wakil ketua terpilih sdr Dr 
Ir. Tjipta Purwita, MBA, IPU.

Sebagai sebuah pertemuan para profesional, 
maka pada kesempatan ulang tahun 2 FKRI ini juga 
dilakukan seminar dengan topik yang hangat seputar 
hutan pendidikan dan perhutanan sosial.

Presentasi mengenai hutan pendidikan disampaikan 
sekaligus sebagai pidato pertama Ketua FKRI 
periode 2017-2018 yaitu mengenai arti penting hutan 
pendidikan bagi pembentukan insinyur professional.

Topik Pentingnya Hutan Pendidikan bagi Insinyur 
Profesional dibawakan oleh Ir. Petrus Gunarso, Ph.D., 
IPU –sekaligus sebagai Sambutan/Pidato pertama PG 
sebagai Ketua FKRI yang baru. Dalam paparannya 
Dr. Gunarso menyarankan perlunya komunikasi 
antara kampus, Menteri Riset dan Teknologi dan 
Pendidikan Tinggi dengan Kementerian LHK 
dalam penetapan Hutan Pendidikan. Bukan hanya 
penetapan hutan sebagai hutan pendidikan –tetapi 
hutan yang mencerminkan kebutuhan kampus sesuai 
dengan peminatan dan letak geografis kampus yang 
bersangkutan.

Selain jenis hutan yang disesuaikan dengan 
peminatan serta karakteristik pendidikan, juga perlu 
ditetapkan luasan yang paling memungkinkan bagi 
sebuah perusahaan mini pengelolaan hutan yang dapat 
Mandiri dan tidak terlalu bergantung pada pendanaan 
rutin dari pemerintah. Hutan pendidikan harus mampu 
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menjadi contoh pengelolaan hutan lestari dengan 
pendidikan swadaya.

Topik megenai Hutan Pendidikan ini akan ditindak 
lanjuti dengan diskusi dan pembahasan yang lebih 
intens dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan dan juga dengan Kementerian Riset 
Teknologi dan Perguruan Tinggi. Kedua Kementerian 
tersebut merupakan penanggung jawab penyediaan 
Insinyur Profesional yang sangat diperlukan bagi 
pembangunan Kehutanan saat ini dan di masa yang 
akan datang.

Topik Perhutanan Sosial dibawakan oleh Dr. Ir. 
Mahrus IPU dengan penekanan pada pentingnya 
Rekonstruksi Sosial –yang membuat program 
perhutanan social dapat diterima oleh masyarakat.

Perlu dibangun adanya penerimaan dan rasa 
memiliki dari masyarakat sekitar dalam perhutanan 
social. Contoh studi kasus di Kalimantan Selatan telah 
menggambarkan bagaimana pelibatan masyarakat 
tempatan sejak awal telah memberikan kesuksesan 
pelaksanaan perhutanan sosial.

Dalam diskusi dua topik tersebut maka diperoleh 
gambaran akan perlunya kampus-kampus yang belum 
memiliki hutan pendidikan untuk mengajukan usulan. 
Di lain pihak untuk perguruan tinggi di Papua di 

mana hutan masih demikian luas, maka praktek bagi 
peserta didik lebih diarahkan pada kerjasama dengan 
perusahaan yang masih beroperasi.

Topik pembahasan Perhutanan Sosial ini juga 
akan dilanjutkan dalam diskusi kebijakan yang secara 
rutin diselenggarakan oleh salah satu deklarator FKRI 
yaitu RJR –Relawan Jejaring Rimbawan. RJR dalam 
beberapa kali kesempatan telah membahas secara 
intens kebijakan Kehutanan untuk selanjutnya hasilnya 
disampaikan kepada Bapak Presiden dan Kementerian 
terkait.

RUMUSAN HASIL PERTEMUAN 2 TAHUN FKRI 
PERINGATAN 2 TAHUN FKRI WANAGAMA –28 
OKTOBER 2017

Hasil diskusi pertemuan bersepakat untuk 
menetapkan langkah program kegiatan FKRI 2017-
2018, sebagai berikut:
1. Membuat Statuta FKRI (AD/ART) untuk mendorong 

tuntasnya pembentukan dan pengukuhan FKRI.
2. Merumuskan Konsep Hutan Pendidikan sebagai 

tempat praktek pendidikan akademik, vokasi, dan 
profesi di bidang kehutanan.

3. Mendorong sistem untuk pendidikan profesi 
keinsinyuran dibidang kehutanan dan lingkungan 

Ketua dan Wakil Ketua FKRI periode 2017 – 2018 setelah menerima tongkat estafet
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hidup yang terintegrasi dalam pendidikan profesi 
keinsinyuran di PII.

4. Mewujudkan kerjasaman nyata baik dalam dan 
luar negeri di bidang profesi insinyur profesional 
kehutanan.

5. Mendorong terwujudnya kode praktek kehutanan 
dalam pelaksanaan pelayanan insinyur profesional 
kehutanan.

6. Merumuskan dan mengusulkan pendayagunakan 
pemanfaatan layanan insinyur profesional teknik 
kehutanan.

LAPORAN KEUANGAN
Penyelenggaraan kegiatan Pelantikan dan 

Pengukuhan Insinyur Professional dan Ulang tahun 
ke-2 FKRI ini dapat berjalan dengan baik dan lanjar 
berkat partisipasi dan kegotong royongan para Insinyur 
Profesional dan didukung oleh sumbangan tidak 
mengikat dari berbagai pihak. Dalam Kesempatan 
ini kami panitia mengucapkan terima kasih tak 
terhingga kepada para peserta yang telah mengirimkan 
kontribusinya.

Demikian pula Panitia mengucapkan banyak 
terima kasih kepada para donatur yang telah 
menyumbangkan baik secara cash maupun in-kind 
sehingga kegiatan berlangsung dengan baik dan 
lancar. Secara khusus kami mengucapkan terima kasih 
kepada Kagamahut, Persaki, Rektor Instiper, Fahutan 
UNMUL, Yayasan Tropenbos Indonesia, Kantor Pusat 
Ekoregion Jawa, APHI, Himpunan Alumni IPB, Bp. 
Teguh Patriawan, Bapak Hardjono Arisman, Bapak 
Bambang Supriambodo, Bapak Bambang Soepijanto, 
dan Bapak Bambang Hendroyono. Sumbangan dalam 
bentuk in-kind diperoleh dari UGM dalam bentuk 
akomodasi gratis selama menginap di Wanagama, dari 
Instiper Yogyakarta dalam bentuk Gedung beserta 
perlengkapannya dan MC, kendaraan antar jemput (bus 
dan Hi Ace) dan dari Pusat Ekoregion Jawa dlm bentuk 
Bus Antar Jemput ke Wanagama. Sumbangan in-kind 
yang tidak kalah pentingnya adalah para mahasiswa 
UGM dan Instiper dan Penyelenggara Upacara Sumpah 
Pemuda dari Mapala SILVAGAMA.

Dalam kegiatan ini diperoleh dana dari kontribusi 
peserta sebesar Rp. 43.500.000 dan donatur sebesar 

Rp. 56.500.000. Adapun pengeluaran untuk kegiatan 
Pelantikan dan Pengukuhan Insinyur Profesional 
Bidang Kehutanan dan Ulang Tahun FKRI ke-2 di 
Wanagama sebesar Rp. 87.807.000.

PENUTUP
Demikian laporan singkat Pertanggung Jawaban 

Panitia dalam penyelenggaraan Pelantikan dan 
Pengukuhan Insinyur Profesional oleh Badan Kejuruan 
Keteknikan Hutan –Persatuan Insinyur Indonesia– 
BKTHut-PII di Instiper Yogyakarta dan Ulang Tahun 
ke-2 Forum Kolaborasi Rimbawan Indonesia –FKRI di 
Wanagama, Wonosari Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada kesempatan ini, atas nama Panitia 
Penyelenggara mengucapkan terima kasih tak 
terhingga kepada Bapak Dekan Fakultas Kehutanan, 
Bp. DR. Ir. Budiadi, sekaligus selaku Ketua Alumni 
Fakultas Kehutanan UGM (KAGAMAHUT) yang telah 
berkenan untuk menjadi Tuan Rumah Kegiatan Ulang 
Tahun FKRI ke-2 di Wanagama, Yogyakarta. Ucapan 
terima kasih disampaikan pula kepada Bapak Rektor 
Instiper, Bp. DR. Purwadi, yang berkenan memfasilitasi 
proses bersejarah Pelantikan dan Pengukuhan Insinyur 
Profesional Bidang Kehutanan yang pertama di 
Indonesia bertempat di Grha Instiper yang megah.

Kepada para donatur yang tanpa pamrih telah 
membantu terselenggaranya kegiatan FKRI diucapkan 
banyak terima kasih.

Kepada para peserta Pelantikan dan Pengukuhan 
Insinyur Profesional Kehutanan –selamat berkarya, 
hutan kita menunggu. Kepada seluruh peserta ulang 
tahun ke-2 FKRI di Wanagama Wonosari Daerah 
Istimewa Yogyakarta yang datang dengan biaya sendiri 
dan datang dengan penuh antusiasme yang tinggi kami 
menyampaikan banyak terima kasih.

Sekaligus dalam kesempatan ini saya pribadi, 
Petrus Gunarso, sebagai pemegang mandat Ketua FKRI 
periode 2017-2018 dan Sdr. Tjipta Purwita sebagai Wakil 
Ketua terpilih untuk periode 2017-2018 mengucapkan 
selamat kepada para Insinyur Profesional Bidang 
Kehutanan baik Utama, Madya, maupun Pratama –
semoga Pelantikan dan Pengukuhan memberikan 
semangat baru dalam mewujudkan Rakyat Makmur, 
Hutan Lestari. Semoga dan Amin.
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Profil Mantan Pengurus PPAK
Prof. Dr. Ir. Ombo Satjapradja, M.Sc.

Oleh: Slamet Soedjono

Pada penerbitan Majalah Rimba Indonesia Volume 
61, rubrik Profil Pemgurus PPAK telah disepakati 

untuk ditampilkan Prof. Dr. Ir. Ombo Satjapradja, 
M.Sc. Pengurus PPAK periode 1990-1992 sewaktu 
Ketua Umumnya Ir. Wardono Saleh dan Ketua Tim 
Penasehatnya Prof. Dr. Ir. Rubini Atmawidjaja, M.Sc. 
Dalam kepengurusan tersebut Pak Ombo sebagai Ketua 
Seksi Bina Profesi. Profil beliau hingga saat terakhir 
dapat diutarakan sebagai berikut. 
1.  Pak Ombo dilahirkan di Kadipaten – Majalengka 

(Jawa Barat) tanggal 5 Oktober 1942 .
2. Pendidikan formal dilakukan pada Sekolah Dasar 

Negeri di Kadipaten 1949-1955, SMP Negeri di 
Majalengka 1955-1958, SMA Negeri di Cirebon 
1958-1961, Fakultas Kehutanan IPB 1963-1970, 
Master of Science (M.Sc.) di ITC Soil Scientist –
University of Ghent –Belgia 1971-1972, Doctor of 
Silviculture and Forest Management University of 
Ghent Belgia 1973-1977.

3.  Pendidikan penjenjangan jabatan dilakukan 
di Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi 
(SESPA) 1988 dan Lembaga Ketahanan Nasional 
(LEMHANAS) KSA VI tahun 1996.

4.  Riwayat Jabatan:
a. Kepala Sub Bagian Pengawetan Tanah dan Air 

Lembaga Penelitian Hutan Bogor 1973-1981.
b. Kepala Sub Direktorat Pemolaan Pemanfaatan 

Lahan, Ditjen RRL Dep. Kehutanan 1983-1988.
c. Kepala Pusat Litbang Hutan, Badan Litbang 

Kehutanan Dep. Kehutanan 1988-1992.
d. Sekretaris Badan Litbang Kehutanan Dep. 

Kehutanan 1992-1993 Kepala.
e. Kepala Kantor Wilayah Dep. Kehutanan 

Provinsi D.I. Aceh 1993-1995.
f. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) 

Banda Aceh 1994-1995.
g. Staf Ahli Menteri (SAM) Kehutanan Bidang 

Dampak Sosial Ekonomi dan Lingkungan 1995-
1998.

h. Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang 
Kelembagaan, Hukum dan Admimistrasi 1988-

2000.
i. Ketua Koperasi Perumahan Wana Bhakti Dep. 

Kehutanan 2001-2002.
j. Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Nusa 

Bangsa Bogor 2003-2013.
k. Kepala Lembaga Penelitian Universitas Nusa 

Bangsa 2013-sekarang.
5.  Riwayat Profesi

a. Konsultan Manajemen Hutan pada PT. Echenco 
(1987-1988), Perum Perhutani (1998-2000) 
serta Konsultan LPI-Kinerja PHAPL PT. TUV 
Internasional (2003).

b. Ketua Tim:
1) Penyusunan Pengelolaan Cagar Alam Gunung 

Papandayan FMIPA IPB (2004).
2) Evaluasi Daya Tarik Investasi Hutan Tanaman 

Direktorat Hutan Tanaman bersama PT. 
Penamas Paramuda (2007).

3) Evaluasi Dampak dan Manfat GERHAN DAS 
Pamali Jratun PT. Centra Multicon Jaya (2007).

4) Deliniasi Mikro IUPHHK Hutan Tanaman PT. 
Bukit Kausar Kabupaten Sarolangun Jambi 
bersama PT. Tritunggal Wana Krida (2010).

5) Evaluasi Dampak dan Manfaat Kebun Bibit 
Rakyat bersama PT.Akurat Supramindo Konsul.

6) Rencana Pembangunan Kehutanan Regional III 
(Kalimantan ) Tahun 2010-2030 bersama Pusat 
Pengendalian Pembangunan Kehutanan Reg. 
III Setditjen Kementerian Kehutanan.

7) Provision of Baseline Data and Cadastral Maps 
for Riau Province in Indonesia UNDP Project 
bersama PT. Waindo Spec Terra and Assosiation 
(2012).

8) Kajian Kebutuhan Petugas Pengamanan Hutan, 
Proyek Ditjen PHKA bersama PT. Centra 
Multicon Jaya (2103).

c. Ketua Tim LPI-Kinerja PHAPL:
1) PT. Diadyani Timber di Kabupaten Mimika 

Papua bersama PT. Nusa Bhakti Mandiri 
(2007).

2) PT. Kayu Tribuana Rama di Kabupaten 
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Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah 
bersama PT. Nusa Bhakti Mandiri (2008).

3) PT. Graha Sentosa Permai di Kabupaten 
Katingan Kalimantan Tengah bersama PT. 
Nusa Bhakti Mandiri (2009).

d. Tenaga Ahli Manajemen Hutan:
1) Analisis Dampak Lingkungan IUPHHK-HA 

PT. Kurniatama Sejahtera di Kabupaten Teluk 
Mondama Papua Barat bersama PT. Sonokeling 
(2009)

2) Penyusunan Inventarisasi Hutan Menyeluruh 
Berkala PT. Selaki Summa Sejahtera di 
Kabupaten Kepulauan Mentawai Sumatra Barat 
dengan PT. Adhidaya Karsa Perdana (2011).

3) Indentifikasi dan Inventarisasi Hutan Rakyat 
Luar P. Jawa Paket III Sulawesi bersama PT. 
Penamas Paramuda (2011).

4) Penyusunan Peta Risiko dan Rencana 
Penanggulangan Bencana di 10 Provinsi 
Sumatra bersama PT. Waindo Spec Terra 
(2011).

e. Tenaga Ahli Ekologi Tim LPI-Kinerja PHAPL.
1) PT. Indexim Utama Corp Kabupaten Barito 

Utara Kalimantan Tengah bersama Properinda 
Jasatama.

2) PT. Nusapadma Corporation di Kabupaten 
Halmahera Timur Maluku Utara bersama PT. 
Nusa Bhakti Mandiri (2009).

f. Tenaga Ahli Hidrologi:
1) Analisis Dampak Lingkungan IUPHHK Hutan 

Tanaman PT. Duta Alam Makmur di Kabupaten 
Merangin-Sorolangun Jambi bersama PT. 
Tritunggal Wana Krida (2009).

2) Penyusunan Master Plan Pengendalian Sumber 
Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kab. Puncak 
Jaya Papua bersama PT. Global Intermedia 
Nusantara (2010).

g. Tenaga Ahli Silvikultur Pelaksanaan Deliniasi 
Mikro IUPHHK Hutan Tanaman PT. Sari 
Hijau Mutiara Kabupaten Indragiri Hilir Riau 
bersama PT. Tritunggal Wana Krida (2009).

h. Tenaga Ahli Rehabilitation Technique Citarum 
Watershed Management and Biodiversity 
Conservation (CWBMC) Project bersama PT. 
Akurat Supramindo Konsul (2013).

i. Ketua SIM Reboisasi Direktorat Rehabilitasi 
Hutan dan Lahan bersama PT. Parikesit 
Indotama (2006).

j. Ketua Forum DAS Cisedanae BPDAS Citarum –
Ciliwung,2013-sekarang.

6.  Penguasaan Bahasa Asing
Menguasai bahasa asing secara aktif untuk dua 
bahasa yaitu Inggris dan Belanda.

7.  Pengalaman yang mengesankan
a. Praktek mahasiswa menebang pohon dengan 

gergaji tarik di tengah cuaca dingin di Ciwidey 
ternyata susah sekali hingga hampir putus 
asa. Sampai tenaga dihabiskan baru pohon 
tumbang.

b. Praktek umum Pengelolaan Hutan di KPH 
Probolinggo dan Bojonegoro pak Ombo sangat 
terkesan dengan kepribadian dan kepemimpinan 
Bpk. Abdulkadir (Adm. Probolinggo) dan Bpk. 
Koesrin (Adm. Bojonegoro) sehingga sewaktu 
menjabat Kakanwil Dep. Kehutanan kedua 
beliau dijadikan teladan (diteladani). Keduanya 
sangat bijak dan dekat dengan anak buah 
diantaranya pagi sebelum mulai bekerja anak 
buah terdekat Ajun, Ka Sub Seksi, KTU, diajak 
berdiskusi dan berbincang masalah pekerjaan 
yang akan dihadapi. Hal tersebut dipraktekan 
pak Ombo di Aceh.

c. Baru beberapa bulan kuliah di Rijk Universiteit 
Ghent Belgia para mahasiswa yang mendapat 
beasiswa dari Pemerintah Belgia mendapat 
undangan ber-audiensi dengan Raja Belgia 
(Boudewijn) dan Ratu (Fabiola) di Istana 
Kerajaan termasuk 5 mahasiswa dari 
Indonesia (kemudian hari kelimanya berhasil 
menduduki jabatan penting: Roziek menjadi 
Menteri Perindustrian, Nafsiah mBoy Menteri 
Kesehatan, Ben mBoy (Brigjen AD) Gubernur 
NTT, Syamsudin Mahmud (Prof DR) Gubernur 
Aceh dan Ombo S Staf Ahli Menteri) 

d.  Setelah mendapat gelar Doktor dalam Ilmu 
Manajemen Hutan, kemudian tugas-tugasnya 
banyak di jabatan struktural (berokrat) dari 
Kasubdit hingga SAM dan Dekan Fakultas 
Kehutanan (30 tahun) kemudian kembali 
menjadi scientist hingga sekarang.

Saat ini Prof. Ombo berusia 75 tahun hidup 
berbahagia dengan seorang isteri dikaruniai anak 
serta cucu dalam kondisi kesehatan yang baik, tinggal 
di Jl. Wijaya Kusuma Raya 75 Taman Yasmin – Bogor 
Telp.0251-8310227 Hp 081387465995.
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Prof. Dr. Ir. Achmad Soemitro
Oleh: Soedarto HS

Rubrik Obituari majalah kita kali ini menampilkan 
sosok yang cukup terkenal baik di dunia pendidikan 

kehutanan, maupun dibidang pengusahaan hutan baik 
di Jawa maupun di luar Jawa.
Prof. Dr. Ir. Acmad Soemitro, lahir di Jakarta pada 
tanggal 2 Desember 1935. Ayahnya bernama Yunus 
Ichsan, adalah seorang Kepala Sekolah Dasar. Pada 
tahun 1946, Ibukota Republik Indonesia, Jakarta jatuh 
ke tangan Penjajah Belanda, sehingga mengharuskan 
keluarga ini meninggalkan Jakarta dan pindah ke 
Yogyakarta, yang kebetulan kedua orang tuanya 
memang berasal dari Yogakarta.

Baru mengenyam pendidikan Sekolah Dasar 
selama 1 tahun di Jakarta, lalu beliau pindah di Sekolah 
Dasar Muhammadiyah di Yogyakarta. Selanjutnya 
meneruskan di SMP Negeri 2 Yogyakarta, SMA 3B 
Yogyakarta lulus dengan nilai bagus, sehingga berhasil 
mendapatkan bea siswa dan bebas memilih jurusan 
fakultas sesuai yang diinginkan di UGM.

Sebetulnya beliau ingin masuk ke Fakultas 
Kedokteran Umum, tetapi karena beliau lebih senang 
dengan kegiatan yang bersifat Outdoor, seperti 
kepanduan, pengembaraan, maka beliau memutuskan 
untuk masuk ke Fakultas Kehutanan. Apalagi di 
Fakultas Kehutanan UGM menyediakan Ikatan Dinas1 
tahun penuh yang langsung dibayarkan setelah menjadi 
mahasiswa. Pada Tahun 1955 beliau resmi terdaftar 
sebagai Mahasiswa Fakltas Kehutanan UGM dan 
berhasil lulus Sarjana pada tahun 1961.

Setelah lulus Sarjana Kehutanan, sebenarnya 
beliau berkeinginan untuk mengembangkan dan 
mempraktekkan ilmu pengetahuannya pada kegiatan 
Pengelolaan Hutan di Luar Jawa, namun karena 
desakan keluarga, beliau harus memilih untuk tetap 
tinggal di Yogyakarta, mengajar sebagai dosen. Pertama 

kali mengajar di Fakultas Kehutanan UGM sebagai 
Asisten dari Ibu Oemi Hani’in Soeseno mengajar Ilmu 
Genetika Hutan.

Pada tahun 1962-1963, beliau dikirim ke Amerika 
Serikat dalam rangka Program kerjasama Studi untuk 
mengambil gelar Master bidang Forestry Engineering di 
Barkeley University Amerika. Tetapi sebelum studinya 
selesai terpaksa harus pulang kembali ke tanah air, 
karena adanya pemutusan hubungan diplomatik 
antara pemerintah Amerika Serikat dengan pemerintah 
Republik Indonesia, pada zaman Soekarno Go to hell. 

Sepulangnya dari Amerika Serikat, pada tahun 
1965, terjadi gejolak politik di dalam negeri, banyak 
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dosen-dosen Fakultas Kehutanan UGM yang terlibat 
G30S PKI dipecat atau melarikan diri, sehingga tinggal 
8 orang saja termasuk beliau.

Dimasa Orde Baru, pada tahun 1966 untuk 
pertama kalinya menjabat sebagai Pembantu Dekan 
II. Hubungan diplomatik dengan Pemerintah Amerika 
Serikat dibuka kembali. Banyak Mahasiswa-mahasiswa 
muda yang telah menyelesaikan S1 dikirim ke USA 
untuk melanjutkan program studinya, termasuk beliau 
yang berhasil mendapat gelar Master of Sciense pada 
tahun 1970-1972. kemudian Ph.D diperoleh pada bulan 
Agustus 1975 dari University of Minnesota USA. 

Sekembalinya di tanah air, beliau kembali mengajar 
sebagai dosen di Fakultas Kehutanan. Jenjang jabatan 
beliau terus menanjak hingga dipercaya menjabat 
Dekan Fakultas Kehutanan UGM selama 4 periode, 
yaitu 1978-1979, 1980-1981, 1988-1991 dan 1991-1994.

Program-program yang dicanangkannya selama 
menjabat sebagai Dekan antara lain adalah melakukan 
pembangunan prasarana dan sarana fisik di Fakultas 
Kehutanan UGM dengan pendanaan dari hasil kerja-
sama HPH di Jambi, bantuan dari subsisi Pemerintah, 
maupun bentuk-bentuk kerjasama dengan luar 
negeri. Melakukan pembenahan dan penyempurnaan 
kurikulum termasuk penyusunan Thesis untuk S1, 
membuka Program D1 (1 tahun) kerjasama untuk 
pengelolaan HPH dengan Departemen Kehutanan 
sampai angkatan 10, lalu diteruskan dengan membuka 
program D3 (3 tahun) guna memenuhi kebutuhan 
tenaga terampil dibidang kehutanan. Atas pendekatan 
beliau kepada 3 mantan dan Dekan berhasil membuka 
program Sarjana Utama (S2) dan mengembangkan 
Fakultas Kehutanan UGM menjadi 4 jurusan, yaitu 
jurusan Konservasi Hutan, (sebelumnya hanya ada 3 
jurusan: Jurusan Managemen Hutan, jurusan Budidaya 
Hutan, dan jurusan Tehnologi Hasil Hutan).

Pemerintah RI memperpanjang usia pensiunnya 
melalui SK Presiden hingga tahun 2005, hal ini 
mengingat semangat, dedikasinya dibidang pendidikan 
dan pengajaran masih sangat dbutuhkan. Soemitro 
dikokohkan menjadi Guru Besar di Fakultas Kehutanan 

UGM.
Karir dan prestasi beliau tidak berhenti sampai 

disitu, disamping terus aktif mengadakan penelitian 
dan pengembangan guna penataan dan pengelolaan 
hutan-hutan di Indonesia, beliau pernah dicalonkan 
sebagai Rektor UGM pada tahun 1988 (pada usia 50 
tahyun), sayang tidak terpilih. 

Banyak dosen-dosen muda yang telah dibimbingnya 
sehingga berhasil mencapai jenjang tertinggi di bidang 
Akademik. Enam orang telah berhasil mencapai gelar 
Doktor, 2 orang dari Fakultas Ekonomi, 1 orang dari 
Fakultas Kehutanan, 1 orang dari Korea Selatan, dan 1 
orang dari Universitas Sam Ratulangi.

Energinya luar biasa, sehingga tidak hanya 
mengajar di Fakultas Kehutanan UGM dan di Program 
Pasca Sarjana (S2) Magister Management Fakultas 
Ekonomi UGM, tetapi beliau masih juga menjabat 
sebagai Rektor di Universitas Swasta Widya Mataram 
Yogyakarta sampai akhir tahun 2003. 

Untuk masa-masa mendatang, beliau berpesan 
bahwa komitmen awal mendirikan UGM dan 
Fakultas Kehutanan UGM pada khususnya adalah 
sebagai Universitas Ndeso artinya berorientasi untuk 
pembangunan rakyat pedesaan masih harus tetap 
dipertahankan. Khusus untuk Fakultas Kehutanan 
UGM harus bisa menjawab tantangan masa depan 
dengan kurikulum dan paradigma baru dalam menatap 
hutan. Hutan sebagai produsen kayu dan hasil-hasil 
hutan lainnya dengan tetap menjaga kelestarian 
ekosistemnya. Penelitian dan pengembangan hasil-
hasil hutan non kayu untuk lebih dintensifkan semisal, 
hutan adalah sebagai tempat penelitian, dan keaneka 
ragaman hayati dan rekreasi, disamping sebagai 
penyangga iklim global paru-paru dunia, sehingga 
diharapkan dari hutan akan banyak menyerap tenaga 
kerja. 

Bp. Prof. DR. Ir. Achmad Soemitro, dipanggil ke 
haribaan Allah pada tanggal 22 September 2009 dalam 
usia 74 tahun.
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Mengenal Apa Itu PPAK dan MRI
Oleh: Slamet Soedjono

PENGANTAR

Dari pengalaman Pengurus 
PPAK (Persatuan Peminat 

dan Ahli Kehutanan) memproses 
upaya perolehan status badan 
hukum PPAK dari Kementerian 
Hukum dan Hak Azasi Manusia 

dan juga dari pengalaman salah seorang Pengurus 
MRI (Majalah Rimba Indonesia) yang sering bertugas/
melakukan perjalanan ke daerah –daerah, cukup 
banyak pihak bahkan dari kalangan rimbawan sendiri 
yang tidak mengetahui dan bertanya apa sih PPAK 
dan MRI itu, sedangkan PPAK adalah salah satu 
penandatangan deklarasi Forum Kolaborasi Rimbawan 
Indonesia (FKRI) dua tahun yang lalu.

Atas dasar pertimbangan ini beberapa teman dari 
Pengurus Majalah Rimba Indonesia meminta penulis 
(yang paling tua) untuk dapat menyajikan informasi 
dalam bentuk tulisan guna dimuat pada MRI yang akan 
terbit dalam waktu dekat. Untuk itu penulis mencoba 
sebisa mungkin menyajikannya dalam rangkuman 
tulisan berikut ini dengan menengok sejarah kehutanan 
agak jauh ke belakang. 

KEHUTANAN DAN RIMBAWAN SEBELUM DAN 
SESUDAH PROKLAMASI KEMERDEKAAN RI

SEBELUM KEMERDEKAAN RI

Masa Penjajahan Kolonial Belanda
a. Jaman VOC atau Kompeni Belanda

Seperti telah diketahui dari Sejarah Indonesia 
bahwa Belanda telah menjajah Indonesia selama 
lebih kurang 3,5 abad terhitung sejak Kongsi 
Dagang Belanda (VOC) atau Kompeni mendarat di 
Banten (1596) dan membangun kantor pusatnya 

di Jayakarta (1602) serta terus mengembangkan 
kekuasaannya. Kongsi yang semula hanya bermotif 
dagang, perkembangannya menjadi penguasa 
politik menjajah suatu wilayah dengan segala 
kekuatan senjatanya, kerakusannya, kelicikannya, 
taktik pemecah belah dan tipu muslihatnya guna 
mendapatkan kekuasaan dan kekayaan yang 
sebesar-besarnya dari wilayah jajahan. Pada 
pertengahan abad 18 lebih dari separoh wilayah 
kerajaan Mataram yang meliputi seluruh P. Jawa 
telah jatuh ke tangan Kompeni ini karena raja-raja 
Mataram setelah Sultan Agung dalam meraih dan 
mempertahankan kedudukan sebagai raja penuh 
intrik dan permusuhan, dimana pihak yang ingin 
memenangkannya minta bantuan Kompeni dengan 
menjanjikan pemberian imbalan berupa harta 
(uang dan atau barang) hingga penyerahan wilayah 
kekuasaan dengan membuat kontrak-kontrak 
politik sehingga Kompeni semakin jaya, Mataran 
semakin hancur. Hutan-hutan di wilayah yang telah 
dikuasai Kompeni dijadikan sumber pendapatan 
Kompeni yang penting dengan langsung melakukan 
penebangan sendiri secara semena-mena atau 
memberikan kuasa kepada bupati untuk melakukan 
penebangan dengan kewajiban menyetor dalam 
besaran tertentu baik dalam bentuk kayu terutama 
kayu jati ataupun uang. Pada tahun 1743 ada 
kontrak yang mengikat bahwa raja (Paku Buwono 
II) harus menyerahkan semua kayu hutan di Jawa 
kepada Kompeni termasuk dari wilayah yang 
masih dikuasai raja. Semasa penjajahan VOC 
(Kompeni) hutan dan kehutanan tidak diurus 
dengan baik bahkan hutan banyak yang rusak 
karena banyak ditebangi secara tidak teratur oleh 
atau atas perintah Kompeni. Pengurusan hutan 
yang dipercayakan kepada para bupati yang 

Rimba Indonesia I Indonesian Journal of Forestry | 35

Sekilas Info



tidak mempunyai pengetahuan untuk mengurus 
hutan yang baik,tidakdisertai dengan pemberian 
imbalan (bupati tidak diberi gaji) sehingga selain 
bupati berusaha memenuhi kewajiban setoran 
sudah barang tentu mencari penghasilan dari 
upaya pengurusannya itu (penebangan hutan yang 
lebih besar lagi) sehingga hutan semakin rusak.
Pada masa Kompeni belum ada petugas khusus 
yang berpengengetahuan kehutanan, adanya 
hanya petugas bosganger (pengawas hutan) 
yang utamanya bertugas mengawasi jalannya 
penebangan. Produksi kayu yang menjadi andalan 
pendapatan Kompeni waktu itu diperdagangkan 
sebagai bahan industri perkapalan untuk lunas dan 
tiang kapal, perumahan, pergudangan, pertahanan, 
perbentengan, kayu bakar untuk rumah tangga 
dalam kota dan di kapal, untuk pembakaran 
genteng, batu bata dan kapur, penggilingan tebu 
dan pembuatan arak. Kebutuhan kayu untuk 
Kompeni sendiri diperuntukan bagi perkapalan, 
pembuatan tong (tempayan) tempat mesiu dan 
peti, pembuatan senjata, arang, kayu bakar, kayu 
tukang dan mebel. Di pesisir utara Jawa banyak 
industri galangan kapal tetapi yang terbesar adalah 
yang berada di kota Lasem dan Rembang. 
Kerusakan hutan di Jawa waktu itu memang 
sebagian besar karena ulah Kompeni dan para bupati 
kepercayaannya, tetapi juga tidak bisa dipungkiri 
akibat dari pertumbuhan jumlah penduduk yang 
sangat pesat yang untuk hidupnya sebagian besar 
bergantung pada pertanian dengan cara membuka 
hutan yang tak terbatas sesuai kemampuannya 
sehingga memperparah kerusakan hutan.

b. Jaman Pemerintahan (Gubernemen) 
Belanda
Pada tahun 1796 VOC dibubarkan (jadi Kompeni 
berkuasa selama lebih kurang 200 tahun atau 2 
abad) walaupun akvivitasnya masih terus berjalan.
Pengurusan wilayah jajahan Hindia Belanda 
ditugaskan kepada Dewan Asia. Setelah L. Napoleon 
menjadi raja di Belanda tahun 1806 dibentuk 
Kementerian Tanah Jajahan Belanda dan Dewan 
Asia dibubarkan.Kemudian pada th 1807 Raja 
mengangkat H.W. Daendeles sebagai Gubernur 
Jendral Hindia Timur (sekarang Indonesia) 

yang kemudian melaksanakan pemerintahannya 
dengan tangan besi namun tujuannya baik yaitu 
mengadakan perbaikan-perbaikan di segala bidang 
termasuk di bidang Kehutanan dengan mengubah 
cara pemangkuan hutan di Jawa. Pelaksanaannya 
dilakukan dengan menerbitkan Plakat tertanggal 26 
Mei 1808 yang berjudul “Pengaturan Pemangkuan 
Hutan di Jawa” dengan membentuk Inspeksi yang 
dipimpin oleh Inspektur Jendral yang diberi gaji 
untuk membawahi pemangkuan hutan kayu di Jawa.
Inspektur Jendral dibantu oleh seorang Sekretaris 
dan sebuah Kolese (Collegie) yang juga diberi gaji.
Kolese diketuai oleh Residen Jepara dengan anggota 
Residen Juana,mantan Residen Yogyakarta, Mantan 
Komandan Militer Banyuwangi dan seorang Ahli 
Fiskal dari Semarang. Inspektur Jendral diberi 
kewenangan untuk mengangkat personil yang 
diperlukan untuk pelaksanaan pemangkuan hutan 
dengan diberi gaji dan harus mengangkat sumpah 
jabatan seperti contohnya untuk bosganger. Plakat 
21 Agustus 1808 menetapkan Administrasi dan 
Pemangkuan Hutan di Jawa harus diserahkan 
kepada Kolese Administrasi Hutan Kayu, Residen 
dan Bupati tidak diperkenakan lagi mengurus 
hutan. Administrasi Pemangkuan Hutan diberi 
kewenangan untuk menghukum segala kejahatan 
dan korupsi yang dilakukan terhadap hutan dan 
administrasi. Pengelola Pemangkuan Hutan harus 
tunduk dan mentaati perintah dari Pemerintah 
yang disampaikan melalui Inspektur Jenderal 
Kehutanan yang diangkat Pemerintah. Prinsip 
pengelolaan hutan oleh pemerintahan Daendeles 
adalah:
•	 Pemangkuan semua hutan sebagai domein 

Negara adalah untuk kepentingan Negara.
•	 Penarikan pemangkuan hutan dari Residen dan 

dari jurisdiksi wewenang pengadilan yang ada.
•	 Penyerahan pemangkuan hutan kepada 

sebuah dinas khusus yang tunduk kepada 
Gubernur Jendral yang mempunyai wewenang 
administrastif, keuangan, teknis, dan wewenang 
menghukum.

•	 Jabatan baru untuk dinas khusus ini adalah 
Inspektur Jendral sebagai pemegang 
kekuasaan tertinggi dalam pemberian perintah, 
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pengawasan dan survei hutan.
•	 Areal hutan Pemerintah tidak boleh 

dilanggar, perusahaan penebangan secara 
persil harus menjamain kelestarian hutan 
dengan melakukan penanaman kembali dan 
pembudidayaan lapangan penebangan.

•	 Semua kegiatan teknis di lapangan dilakukan 
oleh rakyat desa dengan diberikan upah.

•	 Kayu yang diperoleh pertama-tama untuk 
kepentingan Negara, selebihnya untuk swasta.

Inilah kebijakan Daendeles dalam membenahi 
pengurusan hutan di Jawa setelah Kompeni yang 
bagi kehutanan dianggap sebagai peletak dasar 
pengelolaan hutan di Jawa pada awal pengurusan 
hutan oleh Pemerintah Belanda.
Pelaksanaan pengelolaan dilapangan dilakukan 
oleh Kepala Kolese Administrasi atau sekarang 
Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan/
Administratur dibantu oleh beberapa bosganger 
yang tugasnya melaksanakan pengawasan langsung 
di lapangan (sekarang KBKPH/Sinder/Asper) 
dengan disiplin yang ketat dan sanksi yang tegas 
seperti untukmencapai target tebangan bila perlu 
harus dengan kerja paksa tetapi hak-hak pekerja 
seperti upah dan bahan makanan dijamin termasuk 
penyediaan alat-alat kerjanya.
Pekerjaan teknis di lapangan walaupun belum 
dilaksanakan secara ilmiah yang sebenarnya sudah 
berjalan baik misalnya dalam pembuatan kembali 
hutan yang telah dilakukan penebangan serta 
pengawasan penebangan liar.
Sayang sekali kondisi ini baru berlangsung sebentar 
(3 tahun) keadaan berubah drastis ketika Belanda 
kalah perang dengan Inggris dimana pimpinan 
pemerintahan Hindia Belanda (Gubernur Jendral) 
Daendeles digantikan oleh Raffles yang sama 
sekali idak menaruh perhatian kepada pengelolaan 
hutan yang baik melainkan hanya ingin mengambil 
keuntungan yang sebesar-besarnya. Kebijakan 
pemangkuan hutan yang telah dilaksanakan 
Daendeles dirombak oleh Raffles seperti Direksi 
Administrasi hutan dibubarkan, kekuasaan 
Residen dan Bupati atas hutan dikembalikan 
seperti semula, pejabat pengelola hutan termasuk 
bosganger diberhentikan apalagi yang berdarah 

Belanda sehingga pekerjaan pengelolaan hutan di 
lapangan menjadi berantakan lagi. Upah pekerja 
yang tadinya dibayar dengan uang oleh Raffles 
tidak dibayar tetapi dipehitungkan dengan pajak 
terhutang mereka sehingga timbul banyak ekses 
yang memperparah kerusakan hutan.
Setelah pemerintahan Inggris (Raflles) berakhir 
tahun 1816, pemerintah Belanda kembali berkuasa 
di Hindia Belanda. Untuk urusan Kehutanan 
pemerintah mengangkat Komisaris-komisaris 
Jendral, tetapi Komisaris ini tidak membuat dasar/
peraturan baru bagi pengelolaan dan eksploitasi 
hutan. Hanya saja dalam pengurusan pemangkuan 
hutan (manajemen umum) pada tahun 1819 
Komisaris Jendral menerbitkan Surat Keputusan 
menyerahkan hal ini kepada Direksi Hutan Kayu 
yang terdiri dari seorang Direktur, dua Inspektur 
dan seorang Sekretaris. Pemangkuan hutan 
secara khusus dilapangan diserahkan kepada 
Residen dibawah pengawasan Direksi dan dengan 
persetujuan Kepala Inspeksi Keuangan,Residen 
mengangkat Asisten Residen untuk melaksanakan 
tugas dan kewajibannya. Residen juga diberi 
kewenangan menjual kayu yang tersedia.Tahun 
1826 Direksi Hutan Kayu dihapus, pemangkuan 
hutan diserahkan kepada Residen dan salah 
seorang Direktur di bawah Direktur Jendral 
Keuangan (Direktur Hasil Bumi dan Gudang Sipil) 
diserahi tugas untuk melakukan pengawasan 
pemangkuan hutan dan pengawasan TPK. Hal yang 
berkaitan dengan tanaman diistruksikan bahwa 
lapangan bekas penebangan dan lapangan yang 
tidak berhutan terutama yang berada dekat sungai 
atau yang pengangkutannya mudah harus segera 
ditanami dengan bibit tanaman muda dari alam 
bukan dari biji.
Hutan harus dijaga dari pengrusakan, pencurian 
dan pembibrikan dan penebangan harus dilakukan 
persil demi persil berpegang pada daur 20, 30, 40, 
60, atau 80 tahun tergantung dari sortimen kayu 
yang akan diambil/diperlukan,tidak boleh ada 
pemborosan pohon besar.
Ketentuan-ketentuan yang baik tersebut tidak dapat 
dilaksanakan karena kekurangan petugas lapangan 
baik tingkat KPH, KBKPH, Mantri maupun Mandor.
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Tenaga yang adapun tidak mempunyai keahlian 
yang cukup untuk melaksanakan tugasnya dengan 
baik.
* Tahun 1830 semasa Gubernur Jendral Van 

den Boch, dimulai pelaksanaan Cultuurstesel 
(tanam paksa) yang kelanjutannya membawa 
kerusakan dan hilangnya kawasan hutan 
yang besar untuk pembangunan pabrik gula 
baik untuk lahan tebunya, pabriknya, bahan 
bakarnya dan bangsal perumahannya bahkan 
mulai tahun 1836 pabrik gula dibebaskan 
untuk mengambil kayu dari hutan dengan 
menggunakan tenaga dan sarananya sendiri 
atau menyuruh rakyat untuk menebang dan 
menyerahkannya kepada pabrik gula.
Di bidang perizinan penebangan hutan yang 
tadinya hanya diberikan kepada pengusaha 
dengan system persil hutan, diberikan pula 
kepada swasta dengn system penebangan 
berdasakan “pesanan” dan diperbolehkan 
menebang di hutan mana saja sehingga makin 
parahlah kerusakan hutan Negara dan terjadi 
pemborosan kayu di hutan secara besar-
besaran.
Kondisi tersebut di atas semakin memperparah 
dan meluasnya kerusakan hutan di Jawa 
terutama hutan jati sehingga perlu dilakukan 
upaya besar untuk memperbaikinya termasuk 
memperbaiki kualitas petugas kehutanan.

* Tahun 1849 mulai dikirim 3 orang tenaga 
kehutanan untuk dididik memperluas dan 
memperdalam ilmu kehutanan di Jerman dan 
setelah kembali ditugaskan mempraktekan 
ilmunya untuk pembangunan hutan yang lebih 
baik.Tahun 1855 didatangkan seorang ahli 
kehutanan berkebangsaan Jerman yang telah 
bekerja di negerinya selama 15 tahun, disusul 
tahun 1857 dengan mendatangkan lagi 4 orang 
Belanda yang telah dididik di Sekolah Tinggi 
Politehnik Kehutanan di Jerman. Usul-usul 
yang disampaikan para ahli tersebut kepada 
pemerintah antara lain perlunya pengaturan 
eksploitasi hutan, mengadakan percobaan 
melelangkan pemborongan penebangan berikut 
penyaradannya, menambah personil kehutanan 

terutama tenaga ukur kehutanan dan tata 
usaha, jumlah insinyur kehutanan sementara 
cukup 13 orang dan tiap tahun menambah 2 
orang serta perlunya mengangkat personil 
kepolisian hutan. Dari usul-usul para ahli, 
pada tahun 1860 Pemerintah membentuk 13 
distrik hutan (bosch district) di P. Jawa dan th 
1873 dilakukan pengembangan dan perluasan 
wilayah dengan jumlah distrik hutan sama. 

* Tahun 1865 diterbitkan regelmen hutan yang 
mengatur tentang ketentuan hutan negara, 
hutan jati dan hutan rimba, pengelolaan tata 
usaha dan material, eksploitasi hutan dan TPK, 
peremajaan/penanaman hutan, houtvester 
(KKPH) harus tunduk dan taat kepada 
Inspektur, demikian juga sinder harus taat 
kepada KKPH.

* Tahun 1874 terbit regelmen baru sebagai 
penyempurnaan/perubahan atas regelmen 
1865 dengan ketetapan hutan jati harus 
dikelola secara teratur, distrik hutan dikelola 
oleh houtvester di bawah pengawasan Residen, 
eksploitasi hutan jati harus dilakukan oleh 
swasta tidak boleh lagi swa kelola, pemangkuan 
hutan rimba yang tidak dikelola teratur berada 
di tangan Residen dibantu oleh seorang 
houtvester dibawah perintah Pemerintahan 
Dalam Negeri, regelmen ini berlaku juga di 
tanah kasunanan dan kasultanan.

*  Tahun 1897 terbit regelmen baru yang 
mengubah regelmen 1874 (regelmen hutan) 
dengan nama “Regelmen untuk Pengelolaan 
Hutan-hutan Negara di Jawa dan Madura 1897”. 
Regelmen ini berbeda jauh dengan regelmen 
1874. Dalam regelmen baru ini lebih ditegaskan 
tentang difinisi hutan negara, difinisi hutan jati 
dan hutan rimba, hutan tetap dan tidak tetap, 
pengertian pemangkuan hutan, penataan dan 
pengamanan hutan, tujuan penataan hutan, 
eksploitasi hutan dilakukan oleh pemborong 
dengan cara tender, eksploitasi hutan jati yang 
telah ditata tetap harus berdasarkan Rencana 
Perusahaan, pengamanan hutan ditugaskan 
kepada personil orang Eropa dan Bumiputra 
(pribumi) di bawah pimpinan, pengawasan 
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dan tanggungjawab KKPH, jika tidak ada 
personil seperti itu pengamanan daerah hutan 
ditugaskan kepada polisi distrik dan polisi desa. 

* Tahun 1913 terbit “Regelmen untuk 
Pemangkuan Hutan Negara di Jawa dan 
Madura 1913”. Perbedaan pokok dengan 
regelmen terdahulu antara lain menyangkut 
pemangkuan dan penelitian hutan, tanaman 
getah kautsjuk dan lahan yang disediakan 
untuk itu dikeluarkan dari areal boschdistrict 
maupun houtvesterij, penelitian ditujukan 
untuk memecahkan masalah yang timbul dalam 
pengelolaan hutan,eksploitasi hutan di wilayah 
yang sudah teratur dilakukan secara swakelola, 
lahan bekas tebang habis dan tanah kosong/
gundul harus segera ditanami, di hutan rimba 
boleh dilakukan penebangan dengan syarat-
syarat tertentu,dari hutan jati dan wilayah 
kring tidak boleh diangkut kayu kasar tanpa 
“pas kayu” kecuali yang berasal dari tebangan 
resmi, tugas pengaman hutan dilakukan untuk 
melindungi hak Negara dilakukan oleh personil 
Boschwezen, rakyat boleh menggembala dan 
memungut pakan ternak kecuali di daerah 
tertentu,untuk berburu atau membawa senjata 
di dalam hutan harus ada ijin tertulis dari 
Kepala Daerah.

* Tahun 1927 terbit “Ordonansi Kehutanan 
untuk Jawa dan Madura” yang berisi berbagai 
hal untuk dasar pengelolaan hutan di Jawa 
yang lebih baik dan ordonansi ini terus berlaku 
hingga lahirnya Undang-Undang tentang 
Pokok-Pokok Kehutanan No.5 Tahun 1967.

Dari segi sumber daya manusia petugas pelaksana 
pengelolaan hutan dapat disampaikan bahwa 
hingga tahun 1908 belum ada petugas kehutanan 
pribumi yang berpendidikan khusus ilmu 
kehutanan setingkat Sekolah Menengah Pertama.
Petugas kehutanan pribumi yang berpendidikan 
ilmu kehutanan setingkat SLTP yaitu Cultuurschool 
baru dihasilkan tahun 1915 dan yang setingkat 
SLTA (MLS jurusan kehutanan dan MBS) baru 
dihasilkan pada tahun 1921 yang selama 23 tahun 
hanya meluluskan 132 orang atau rata-rata setahun 
hanya meluluskan 6 orang. Sedangkan yang 

berpendidikan Sarjana Kehutanan (Ir) dari Negeri 
Belanda sampai tahun 1947 baru 2 orang yaitu 
Ir.R.Sewandono dan Ir.Soesilo Hardjoprakoso.
Walaupun jumlah personalia pribumi Jawatan 
Kehutanan Belanda (Boschwezen) yang ber-
pendidikan kehutanan (intelek) belum banyak 
tetapi mereka mampu bekerja baik tidak kalah 
kemampuannya dengan orang-orang Belanda.
Namun dalam hal kesempatan promosi maupun 
standar gajinya selalu dibedakan dengan orang 
Belanda. Pemegang jabatan yang sama dari orang 
Belanda senantiasa diunggulkan promosinya 
maupun gajinya. Sebagai contoh, sama-sama 
lulusan MLS/MBS (SKMA) untuk orang Belanda 
langsung diangkat menjadi pegawai tetap dengan 
jabatan sinder dengan gaji penuh sedangkan untuk 
orang pribumi harus menjadi pegawai bulanan 
dulu dengan tugas menjadi Mantri atau Pembantu 
Sinder dengan gaji yang lebih kecil.Setelah bekerja 
lama dan berprestasi baik bisa dipromosikan 
menjadi Bosch Arsitect (KSKPH/Ajun) dan hanya 
sampai jabatan inilah yang dapat dicapai Rimbawan 
Pribumi, sedangkan yang orang Belanda bisa naik 
jabatan hingga Houtvester.Perlakuan diskriminasi 
semacam ini menyulut perasaan rimbawan 
pribumi untuk berjuang memperbaiki keadaan 
dan membangkitkan jiwa korsa sesama rimbawan 
pribumi antara lain dengan cara membentuk 
Perkumpulan Personil Kehutanan Hindia Belanda 
(PPKHB) tahun 1916-1935 dan pada tahun 1933 
terbentuk Perhimpunan Pegawai Kehutanan Tanpa 
Gelar (PPKTG) yang berlangsung hingga tahun 
1941. Dalam perkumpulan/perhimpunan pegawai 
kehutanan pribumi mereka berhimpun untuk 
memperjuangkan nasib dan kesejahteraan mereka, 
menambah/meningkatkan pengetahuan dan 
memupuk jiwa korsa rimbawan serta solidaritas 
yang tinggi.Dalam bidang pendidikan terasa 
sekali pemerintah Belanda membatasi/menekan 
penduduk asli (pribumi) untuk tidak diberi 
kesempatan mengenyam pendidikan tingi-tinggi 
supaya tetap bodoh dan tidak mampu menduduki 
jabatan tinggi di pemerintahan, termasuk di 
lingkungan kehutanan. 
Demikianlah perkembangan hutan dan kehutanan 
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serta pengaturannya/pengelolaannya selama lebih 
dari 3 abad yang mengalami pasang surut tetapi ada 
tren yang semakin baik dengan dukungan penerapan 
iptek kehutanan dan peningkatan kualitas personil 
pelaksananya khususnya untuk orang-orang Belanda, 
sedangkan bagi petugas pribumi kurang diberi 
kesempatan. 

Masa penjajahan Jepang (1942-1945)
Pada tanggal 8 Maret 1942 pemerintah Hindia 

Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang setelah 
mengalami kekalahan perang melawan balatentara 
Jepang. Pada waktu Belanda perang melawan tentara 
Jepang Belanda melakukakan taktik bumi hangus 
dengan membakar bangun-bangunan kantor, gudang, 
rumah dinas/jabatan, pabrik dan sebagainya agar tidak 
dapat dikuasai dan digunakan oleh tentara Jepang. Juga 
merusak jembatan-jembatan dan membuat barikade 
untuk menahan lajunya penyerangan oleh tentara 
Jepang. Termasuk menjadi korban taktik bumi hangus 
ini adalah sarana dan prasarana kehutanan seperti 
kantor, gudang, TPK, penggergajian mesin,jembatan-
jembatan jalan angkutan kayu.

Sayangnya taktik Belanda ini diikuti oleh tindakan 
masyarakat yang merusak dengan melakukan 
penjarahan/perampokan/pengrusakan terhadap 
rumah dinas/jabatan/kantor/gudang/TPK milik 
boschwezen yang tidak sempat dibakar Belanda. Hal 
yang sama dilakukan pula terhadap hutan-hutan untuk 
diambil hasilnya dan dijadikan areal pertanian.

Setelah Jepang berkuasa,dibuat Undang-Undang 
tentang “Menjalankan Pemerintahan Balatentara” jadi 
yang berkuasa adalah militer yang lebih mengedepankan 
kepentingan/kebutuhan untuk perang melawan 
Sekutu. Organisasi pengelolaan hutan masih tetap 
seperti jaman Belanda dan undang-undang kehutanan 
yang digunakan juga sama yaitu Ordonansi Kehutanan 
Jawa Madura 1927 dan Verordening Kehutanan 1932.
Kantor Pusat Kehutanan di Jakarta di Gedung KPM 
(bekas Ditjen Perhubungan Laut) Jl. Merdeka Timur 
5, sedangkan untuk Bagian Tata Usaha, Keuangan, 
Balai Penyelidikan dan Pendidikan berada di Bogor.
Pimpinan Inspeksi Kehutanan dan Daerah Hutan 
(KPH) dipercayakan kepada orang pribumi (Indonesia) 
dengan diawasi langsung oleh orang Jepang untuk 

masing-masing wilayah jabatan.
Akan tetapi pada pertengahan tahun 1943 terjadi 

Jepangisasi dengan mengganti pejabat kehutanan 
pribumi dengan orang-orang Jepang yang tidak 
berpendidikan kehutanan, karena yang dipentingkan 
adalah loyalitas mereka untuk melakukan perintah-
perintah Pemerintahan Militer Jepang sehubungan 
dengan meningkatnya eskalasi perang melawan Sekutu 
yang membutuhkan banyak sekali kayu jati guna 
pembuatan kapal, kayu bakar untuk kereta api, kayu 
pertukangan untuk keperluan militer di darat dan 
laut, arang kayu, dan kulit kayu. Akibatnya banyak 
hutan jati dan rimba yang ditebangi semaunya (tanpa 
aturan kehutanan) sehingga banyak sekali hutan 
yang rusak. Selain itu banyak hutan yang dijarah 
oleh masyarakat. Pendidikan untuk mencetak tenaga 
kehutanan yang berilmu seperti SKMA dihentikan atau 
ditunda sementara. Rimbawan yang sudah bekerja 
frustasi karena digantikan oleh orang-orang Jepang 
yang tidak berilmu sama sekali dan menghancurkan 
hutan-hutan yang telah sekian lama dibangunnya.
Tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena 
pemerintahan Jepang sangat keras menekan segala 
bentuk organisasi dan kegiatan oleh suatu pergerakan 
dengan ancaman hukuman yang keras. Walaupun 
demikian rimbawan muda yang progresif, gigih 
berjuamg dan berani, masih juga melakukan aktivitas 
perjuangan denga cara sembunyi-sembunyi dengan 
risiko tinggi. Perjuangannya adalah ikut berjuang 
meraih kemerdekaan serta membangun, memperkuat 
dan memperluas jiwa korsa rimbawan Indonesia. 

Akhirnya Jepang kalah perang melawan Sekutu 
dan menyerah tanpa syarat kepada pemenang perang 
terjadi pada tanggal 15 Agustus 1945. Para pejuang 
dan pemimpin perjuangan kemerdekakan Indonesia 
dengan gagah berani menggunakan kesempatan 
(peluang) ini untuk memproklamirkan Kemerdekaan 
Negara Republik Indonesia yang berlangsung pada 
tanggal 17 Agustus 1945.

SETELAH KEMERDEKAAN RI
Proklamasi atau Pernyataan Kemerdekaan 

dibacakan oleh Proklamator Ir. Soekarno dan Drs.
Moh. Hatta di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 
yang bertindak atas nama rakyat Indonesia sekaligus 
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menandakan berdirinya Negara Republik Indonesia 
yang merdeka dan berdaulat penuh. Sudah barang 
tentu kejadian ini disambut hangat dan suka cita oleh 
segenap rakyat sebagai bangsa Indonesia.

Alangkah leganya dan gembiranya rakyat Indonesia 
setelah mengetahui berdirinya Negara Indonesia yang 
merdeka bebas dari penjajahan yang telah berlangsung 
berabad-abad lamanya,walaupun berita kemerdekaan 
ini di banyak daerah yang jauh dan terpencil baru 
diterimanya 1-3 bulan kemudian. Contoh yang dekat saja 
berita proklamasi baru diterima oleh masyarakat Bayah 
–Malingping-Banten Selatan baru pertengahan Oktober 
1945 karena terbatasnya dan sulitnya komunikasi. Para 
rimbawan Indonesia terutama angkatan mudanya 
apalagi yang ikut berjuang meraih kemerdekaan ini 
sangat anthosias dan bersemangat tinggi untuk dapat 
segera berkiprah membangun hutan dan kehutanan 
yang dicintainya tanpa tekanan dan diskriminasi. Oleh 
sebab itu segenap rimbawan Indonesia terutama para 
pimpinan dan keluarganya, pada tanggal 27 Nopember 
1945 mengadakan Musyawarah Besar di Madiun 
untuk berembug berbagai hal dalam rangka upaya 
pembangunan hutan dan kehutanan Indonesia bagi 
kesejahteraan nusa dan bangsa di alam kemerdekaan.
Selain menghimpun pemikiran untuk disumbangkan 
kepada pemerintah dalam rangka pembangunan 
hutan dan kehutanan, musyawarah menetapkan 
perlunya dibentuk organisasi/perkumpulan atau 
persatuan beberapa kelompok pendukung pelaksanaan 
pembangunan kehutanan oleh Jawatan Kehutanan, 
antara lain perlunya dibentuk Angkatan Muda 
Kehutanan, Serikat Buruh Kehutanan dan Persatuan 
Wanita Kehutanan.

Belanda Ingin Kembali Menjajah
Pada waktu tentara Sekutu (Inggris, Amerika, 

Australia) memasuki wilayah Indonesia di beberapa 
tempat untuk melucuti senjata dan menawan tentara 
Jepang yang kalah perang beberapa minggu setelah 
pernyataan menyerah (15 Agustus 1945) dan setelah 
Proklamasi Kemerdekaan RI (17 Agustus 1945), 
tentara Belanda (KNIL) bergabung dengan tentara 
Sekutu untuk membantu pelaksanaan tugas tentara 
Sekutu tersebut.Akan tetapi tujuan tentara Belanda 
bukan sekedar membantu tetapi ingin menguasai 

kembali Indonesia (Hindia Belanda) sebagai bekas 
jajahanya berdasarkan logika bahwa setelah musuh 
yang dulu mengalahkannya dan mengambil alih 
kekuasaan Belanda di Hindia Belanda kalah perang 
sudah semestinya Hindia Belanda kembali menjadi 
penguasanya. Pasukan Sekutu dan Belanda yang sudah 
berpengalaman perang lama dan bersenjata lengkap 
serta modern, kedatangannya di Jakarta relatif tak 
terbendung oleh tentara dan pejuang RI yang belum 
terorganisasi baik, belum berpengalaman perang cukup 
dan peresenjataanya sangat terbatas dan sederhana 
sehingga walaupun memiliki keberanian bertempur 
akhirnya tak mampu mencegah invasi pasukan Sekutu 
bersama tentara KNIL. Oleh karena itu dalam waktu 
singkat Jakarta, Bogor dan Bandung dikuasai Sekutu 
dan KNIL. Perlawanan pejuang RI terhadap Sekutu 
yang paling hebat dan meminta banyak sekali korban 
gugur (lebih dari 10.000 orang) terjadi di Surabaya 
pada awal bulan Nopember 1945 sehingga di kemudian 
hari tanggal 10 Nopember dijadikan Hari Pahlawan RI.

Dengan semakin merajalelanya tindakan tentara 
sekutu di ketiga kota besar Jawa Barat tersebut 
akhirnya para Pimpinan Pusat Pemerintahan RI di 
Jakarta merasa terancam dan atas saran berbagai pihak 
akhinya Pusat Pemerintahan RI pada awal Januari 1946 
dipindahkan ke Yogyakarta dan seluruh aparatnya/
pimpinannya juga pindah ke Yogya. Demikian juga 
Jawatan Kehutanan dan segenap instansinya serta 
sebagian besar personilnya baik yang berada di Jakarta 
maupun di Bogor ikut pula pindah ke Yogyakarta sebab 
kantor-kantornya sudah diduduki oleh tentara Sekutu.

Akhirnya Angkatan Muda Kehutanan termasuk 
mereka yang masih di bangku sekolah SKMA tidak dapat 
bekerja penuh sebab terpanggil untuk ikut berjuang 
melawan tentara Sekutu dan Belanda baik bertempur 
secara langsung di medan perang maupun membantu 
berbagai hal untuk mensukseskan perjuangan.
Sedangkan rimbawan yang berada di wilayah yang 
masih dikuasai RI terus menjalankan tugasnya dengan 
baik sampai akhirnya mereka membentuk perkumpulan 
yang diberi nama Persatuan Peminat Kehutanan 
(PAK) yang berpusat di Madiun.Perlu dicatat bahwa 
sejak Belanda kalah perang dengan Jepang jabatan 
tinggi kehutanan yang tadinya diduduki oleh orang 
Belanda yang banyak bergelar Insinyur hingga doktor 
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kebanyakan digantikan oleh rimbawan pribumi 
Indonesia yang berpendidikan SLTA (MLS/MBS). 
Oleh karena itu mereka dan angkatan mudanya sangat 
membutuhkan tambahan ilmu pengetahuan kehutanan 
untuk memperkuat pelaksanaan tugasnya,tidak hanya 
mengandalkan kepada pengalaman praktek dan ilmu 
kehutanan yang belum begitu tinggi. 

Untuk merealisasikan penguasaan kembali Hindia 
Belanda dan setelah melakukan persiapan yang matang 
dengan melipatgandakan kekuatan personil militernya 
dan logistiknya, Belanda melakukan serangan frontal 
ke wilayah RI dengan sebutan Aksi Polisionil I dimulai 
tanggal 21 Juli 1947. Gerakan penyerangan serentak 
dilakukan dari Jakarta menuju Jawa Tengah melalui 
Bekasi-Krawang-Cikampek-Cirebon-Tegal-Pemalang-
Purwokerto dan dari Jakarta-Bogor-Sukabumi-Cianjur-
Bandung. Di Jawa Tengah digerakan penyerbuan 
dari Semarang ke Ambarawa-Magelang-Salatiga 
sedangkan di Jawa Timur dari Surabaya-Sidoarjo-
Pandaan-Purwosari-Lawang-Malang dan dari Tuban-
Jatirogo-Bojonegoro, demikian pula di Sumatra dan 
Sulawesi sehingga dalam waktu lebih kurang sebulan 
Belanda sudah menguasai lebih dari separoh wilayah 
Republik Indonesia.Walaupun TNI dan pejuang 
kelaskaran terus terdesak mundur tetapi mereka tetap 
memberikan perlawanan pantang menyerah. Setelah 
diadakan perundingan-perundingan politik, Belanda 
menghentikan serbuannya sampai batas tertentu,maka 
batas tersebut dijadikan garis batas wilayah kekuasaan 
Belanda dengan wilayah RI yang dikenal sebagai garis 
demarkasi.Garis demarkasi ini sering menjadi ajang 
pertempuran antara tentara Belanda dan TNI dan 
sering dilanggar oleh TNI beserta pasukan pejuang 
lainnya ketika menyerbu pos-pos penjagaan atau 
markas tentara Belanda di malam hari.

Angkatan Muda Kehutanan dengan semangat 
juang yang tinggi membentuk Pasukan Wanara 
bersenjata pada tanggal 24 Agustus 1947 dengan 
Kantor Pusat Komando di Yogyakarta(Komandan 
Soedomo, Ka Staf Soekiman, Anggota Pramoedibjo dan 
Soetamsi) membawahi Komando Wilayah I Malang dsk 
(dikomandani Koespardjo lalu digantikan oleh Walman 
Sinaga), Wilayah II Madiun dsk, Wilayah III Jombang-
Nganjuk-Mojokerto (dikomandani Soedjarwo), Wilayah 
IV Cirebon dsk. (Komandan R.M.Soehando), Wilayah 

V Blitar dsk (Komandan Djadjang) dan Wilayah VI 
Solo-Yogya-Semarang (Komandan Wahyu). Pasukan 
ini mendapat pengesahan dan pengakuan khusus 
dari Panglima Besar Jendral Soedirman. Pasukan ini 
tersusun secara hierarchis dalam kesatuan Batalion-
Kompi-Seksi-Regu. Pasukan benar-benar terjun dalam 
kancah peperangan di medan tempur bahu membahu 
dengan pasukan TNI dan laskar perjuangan lainnya.

Pemerintah Belanda di Jakarta membentuk institusi 
Pusat Pemerintahan Belanda di Hindia Belanda dengan 
membangun Kementerian dan Jawatan termasuk 
Jawatan Kehutanan yang personalianya diangkat 
dari mantan pegawai Jawatan Kehutanan yang mau 
bekerja kembali dengan Pemerintah Kolonial Belanda 
(kooperative) dan tentu saja pimpinan tingginya 
dan jabatan penting tertentu diangkat orang-orang 
Belanda mantan penjabat kehutanan lama yang 
pernah ditahan tentara Jepang maupun yang tidak 
sempat ditahan. Dengan demikian pada waktu itu ada 
Jawatan Kehutanan Republik Indonesia yang Kantor 
Pusatnya di Yogyakarta dan Boschwezen (Jawatan 
Kehutanan Belanda) yang berkantor Pusat di Jakarta 
dengan susunan organisasinya hampir sama tetapi 
berdasarkan system pemerintahan federal. Di bidang 
pendidikan kehutanan menengah atas (SKMA) juga 
ada SKMA RI bertempat di Yogya dan SKMA Belanda 
(MBS) berada di Bogor dan Makassar yang tentu 
saja bahasa pengantarnya dengan bahasa Belanda.
Karena pegawai kehutanan Belanda (termasuk yang 
Pribumi) banyak yang tergolong Ahli baik karena 
pendidikannya atau pengalaman kerjanya sehingga 
mencapai golongan pangkat Ahli Praktek Kehutanan 
maka mereka membentuk Persatuan Ahli Kehutanan 
(PAK) yang tujuannya selain untuk mempersatukan 
sesama mereka juga untuk meningkatkan pengetahuan 
dan pengalaman.

Nampaknya Pemerintah Belanda memang ingin 
cepat menguasai wilayah Indonesia seluruhnya 
dan menghancurkan Pemerintahan RI, maka pada 
tanggal 19 Desember 1948 Belanda melancarkan 
Aksi Polisionil II dengan melakukan penyerbuan 
meneruskan ke berbagai wilayah yang dikuasai RI 
hingga menembus ke Pusat Pemerintahan RI di 
Yogyakarta dan berhasil menangkap dan menahan 
Pimpinan RI berikut pembantu-pembantunya, diikuti 
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dengan mengasingkannya ke P. Bangka. Pejabat lain 
yang tidak sempat ditangkap Belanda mengungsi 
ke pedalaman berikut instansinya dengan semangat 
meneruskan perjuangan bersama TNI dan pejuang 
kemerdekaan lainnya dengan bergerilya walaupun 
wilayah RI tinggal sepertiganya. TNI yang didukung 
rakyat tetap dan terus memberikan perlawanan dengan 
cara melakukan serangan-serangan ke pihak Belanda 
hingga berhasil meyakinkan dunia bahwa Negara 
RI masih ada dan dinilai wajar untuk mendapatkan 
kembali kedaulatannya.

Republik Indonesia (RI) Memenangkan Perlawanan
Berkat perjuangan yang gigih, pantang menyerah, 

perjuangan yang penuh strategi dan taktik baik secara 
fisik (bertempur) maupun secara politis sehingga 
mendapat dukungan banyak negera dan Perserikatan 
Bangsa-Bangsa, akhirnya perjuangan rakyat Indonesia 
dapat meraih kemenangan dengan diperolehnya 
kembali Kedaulatan RI pada tanggal 27 Desember 
1949. Setelah melalui masa transisi sebagai Negara RIS 
selama lebih kurang 8 bulan akhirnya pada tahun 1950 
kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI). Ibukota Negara pindah kembali ke Jakarata 
beserta seluruh Kementerian, Instansi dan Pegawai 
Pemerintahan Pusat secara bertahap. Selanjutnya 
dilakukan konsolidasi penggabungan instansi bentukan 
Pemerintahan Belanda dan instansi Pemerintah RI. 
Walaupun awalnya ada sikap dan perilaku antipati 
dari pegawai RI yang gigih berjuang mempertahankan 
Negara dan kemerdekaan RI terhadap pegawai yang 
mau bekerjasama (kooperative) dengan pihak musuh 
(Belanda) namun secara berangsur-angsur melunak 
dan mau bekerjasama. Untuk instansi Kehutanan 
pun demikian, lambat laun jiwa korsa rimbawan 
menyatu kembali untuk bersama-sama memikirkan 
dan mengupayakan bagaimana membangun hutan dan 
kehutanan Indonesia untuk kesejahteraan bangsa dan 
Negara.

Mengawali pembangunan hutan dan kehutanan
Akhir tahun 1950 dapatlah dikatakan sebagai 

awal dimulainya pembangunan hutan dan kehutanan 
dalam Negara RI yang benar-benar berdaulat penuh 
tanpa tekanan dari pihak manapun.Sadar bahwa untuk 

bisa melaksanakan pembangunan diperlukan tenaga-
tenaga yang trampil, berpendidikan keahlian yang baik, 
berpengetahuan, disiplin, loyal, bersemangat/beretos 
kerja baik dan jujur, maka dilakukan konsolidari 
lembaga pendidikan kehutanan yaitu SKMA Bogor dan 
Makassar buatan Belanda disatukan dengan SKMA RI 
di Yogya menjadi satu SKMA di Bogor. Demikian pula 
Akademi Kehutanan RI yang didirikan tahun 1946 
di Yogya dipindahkan ke Bogor dan Kursus Lanjutan 
Tinggi Kehutanan buatan Belanda di Bogor digabung 
menjadi satu Akademi Kehutanan berkedudukan di 
Bogor. Balai Penyelidikan Kehutanan(BPK) yang ikut 
hijrah ke Surakarta dan Yogya akhirnya juga kembali ke 
Bogor menempati Kantor BPK lama. Tidak ketinggalan 
pula organisasi kaum rimbawan, Persatuan Peminat 
Kehutanan (PPK) yang terbentuk di Madiun (wilayah 
pemerintahan RI) dan Persatuan Ahli Kehutanan 
(PAK) yang dibentuk di Bogor (wilayah pemerintahan 
Belanda) bergabung menjadi satu organisasi dengan 
nama Persatuan Peminat dan Ahli Kehutanan (PPAK) 
yang berlangsung pada tanggal 9 Juni 1952 dengan 
Pengurus Pusatnya di Bogor. Untuk menyusun rencana 
kerja kehutanan para pimpinan kehutanan waktu 
itu tidak hanya melakukan konsolidasi internal juga 
menyertakan pemikir-pemikir dari BPK dan anggota 
terpilih serta Pengurus PPAK.

Peran PPAK dan MRI
PPAK waktu itu merupakan satu-satunya wahana 

para rimbawan berhimpun baik bagi mereka yang 
berlatarbelakang pendidikan kehutanan maupun 
yang bukan,juga wahana untuk menambah ilmu 
pengetahuan utamanya kehutanan dan bertukar pikiran 
perihal pengalaman kerja/praktek kerja lapangan serta 
untuk pembinaan jiwa korsa rimbawan. Diberitakan 
pula laporan-laporan hasil kunjungan kerja atau 
turni lapangan, hasil training di dalam mupun di luar 
negeri serta beberapa hasil penyelidikan hutan. PPAK 
mendapat dukungan,kepercayaan,dan penghargaan 
dari Pimpinan Jawatan Kehutanan. Seringkali Pengurus 
PPAK dan Anggota PPAK tertentu/terpilih diundang 
pimpinan kehutanan untuk dimintai pendapat/
pemikirannya tentang suatu hal baik dalam forum 
rapat maupun diskusi biasa. PPAK mempunyai gagasan 
dan prakarsa tentang perlunya Kongres Kehutanan 
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untuk menyatukan pemikiran dan rencana besar 
pembangunan kehutanan selain untuk mempersatukan 
korps rimbawan lebih baik lagi, prakarsa tersebut 
akhirnya disetujui oleh pimpinan Jawatan Kehutanan. 
Begitu dipercayanya hingga PPAK diserahi tugas 
untuk mempersiapkan Kongres Kehutanan Pertama di 
Bandung sebagai wahana pertemuan besar Rimbawan 
Indonesia setelah utuhnya kembali Negara dan 
Pemerintahan RI. Persiapannya mulai dari rancangan 
acara, penyiapan bahan (materi) kongres, penentuan 
peserta dan tamu undangan, pembicara, tempat 
konggres, akomodasi, obyek peninjauan (tour), 
pengamanan, dokumentasi, souvenir dan sebagainya. 
Akhirnya Kongres Kehutanan I berhasil dilaksanakan 
di Bandung pada bulan Januari 1956 dengan dihadiri 
oleh segenap pimpinan kehutanan di pusat dan daerah 
beserta isterinya dan pada malam resepsi Kongres hadir 
Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta yang juga memberikan 
sambutannya. Kongres yang diikuti oleh 229 peserta 
dari instansi kehutanan dan pencinta alam membahas 
dan merumuskan rencana besar tentang industri 
hutan,fungsi produksi hutan, fungsi pelindung hutan 
silvikultur dan organisasi Jawatan Kehutanan.

Peran PPAK berikutnya adalah memprakarsai 
seminar “Desentralisasi Kehutanan” pada tahun 1957 
yang ikut menghantarkan lahirnya PP No.64 tahun 
1957 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah 
Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan 
Karet Rakyat kepada Daerah Swatantra Tingkat Satu.
Peran selanjutnya adalah dengan dukungan pimpinan 
Instansi Kehutanan ikut serta bersama organisasi 
swadaya kehutanan lainnya (PERSAKI, IKA SKMA, 
SBK dan PWK) memprakarsai dan memperjuangkan 
terwujudnya Undang-Undang tentang Pokok-Pokok 
Kehutanan No.5 Tahun 1967 menggantikan perundang-
undangan Belanda tahun 1927 dan 1932.

Pada tahun sembina belas enam puluhan hingga 

Sembilan puluhan keanggotaan dan Pengurus PPAK 
diperkuat dengan masuknya sebagai anggota dan duduk 
dalam kepengurusan PPAK para Sardjana Kehutanan 
baik S1, S2 hingga S3 (baik yang berlatar belakang 
pendidikan kehutanan maupun bukan) bahkan ada pula 
yang ikut dari kalangan pengusaha kehutanan.Waktu 
itu PPAK mendapat dukungan dan bantuan moril dan 
materiil dari pimpinan Kehutanan yang kebetulan 
tokoh Rimbawan Pejuang. Setelah era reformasi PPAK 
mengalami kemunduran hingga terksesan masih ada 
apa sudah tidak ada lagi.

Beberapa tokoh lama terus berjuang untuk 
mempertahankan eksistensi PPAK dengan dukungan 
dana dari Yayasan Sarana Wana Jaya dan Unit 
Usahanya terutama untuk penerbitan majalahnya.

Sebagai wahana komunikasi dan publikasi PPAK 
menerbitkan Majalah Rimba Indonesia (MRI) pada 
tahun 1952 juga dengan penerbitan pertama sebanyak 
800 exemplar dan pada tahun 1955 menjadi 1500 
eksemplar. MRI merupakan majalah kehutanan 
pertama berbahasa Indonesia menggantikan majalah 
kehutanan berbahasa Belanda “Tectona”. Pada 
penerbitan awal 1952 hingga tahun 1989 MRI terbit 
dalam bentuk buku, kemudian sejak tahun 1990 diubah 
dalam bentuk majalah ilmiah popular. Kini MRI masih 
terus bisa terbit 3 kali setahun.

Untuk bisa mempertahankan keberadaan PPAK dan 
MRI antara lain perlu ada penertiban dan penguatan 
keanggotaan yang disiplin membayar iuran anggota 
dan penerima MRI sadar dan rajin mengirim kontribusi 
(uang langganan atau paling tidak uang prangko), 
syukur mau jadi donatur tetap.

Dengan diperolehnya pengesahan menjadi badan 
hukum dan terbentuknya kepengurusan baru yang 
mendapat dukungan dari Kementerian LHK semoga 
PPAK akan bisa bangkit kembali dan meraih kembali 
kejayaannya.
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REUNINYA RIMBAWAN SENIOR ALUMNUS 
FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN UGM

Oleh: Slamet Soedjono

PENGANTAR

Penulis mendapat kiriman buku Reuni Emas 
Angkatan 1953 Fakultas Pertanian dan Kehutanan 

Universitas Gajah Mada Tahun 2003 yang baru bisa 
diterbitkan tahun 2005. Peristiwanya memang sudah 
lama namun setelah dibaca dan dicermati isinya 
nilainya cukup besar manfaatnya bagi generasi penerus 
untuk meneladaninya dalam etos perjuangan, semangat 
berprestasi, pengabdian yang tulus untuk nusa dan 
bangsa, kuatnya rasa kekeluargaan dan kebersamaan 
para alumnui sampai akhir hayatnya. Oleh sebab itu 
penulis ingin memaparkannya dalam rubrik Sekilas 
Info Majalah Rimba Inonesia yang kita cintai. Semoga 
bermanfaat.

Reuni Emas angkatan 1953 ini nampaknya 
merupakan puncak dari beberapa reuni sebelumnya 
karena setelah itu tidak terdengar lagi adanya reuni 
lanjutannya, hal mana dapat dipahami karena usia 
pesertanya/anggotanya semakain sepuh dan cukup 
banyak yang kesehatannya mulai terganggu.

MASA KULIAH, KELULUSAN DAN PENGABDIAN 
PARA ALUMNUS

1.  Masa kuliah
Universitas Negeri Gajah Mada yang diresmikan 

berdirinya tahun 1949 sebelumnya diawali (embrio) 
dengan pendirian Perguruan Tinggi Kedokteran di 
Solo dan Klaten tanggal 4 dan 5 Maret 1946 disusul 
dengan pendirian Fakultas Pertanian di Klaten tanggal 
27 Maret 1946. Pada awal tahun lima puluhan jumlah 
Fakultas yang ada belum banyak. Yang terkenal adalah 
Fakultas Kedokteran, Fakultas Tehnik, Fakultas 
Pertanian dan Kehutanan, Fakultas Hukum-Ekonomi-
Sosial dan Politik (Fakultas HESP), Fakultas Farmasi, 
Fakultas Kedokteran Hewan Fakultas Biologi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan (Peleburan dari Kursus 
B1 dan Kursus B2) dengan masa (jangka waktu) kuliah 
berbeda-beda.

Untuk Fakultas Pertanian dan Kehutanan jangka 
waktu kuliah yang normal adalah 5,5 (lima setengah) 
tahun dengan tingkatan-tingkatan P1, P2, C1, C2, 
D1, D2, Penyusunan Skripsi. Huruf-huruf tersebut 
maknanya P=Propadeus, C= Candidaat, D=Doctoral.

Karena terbatasnya/langkanya tenaga dosen maka 
untuk beberapa mata kuliah ilmu dasar (fisika, kimia, 
matematika, botani, biologi) kuliahnya digabung 
dengan mahasiswa dari beberapa Fakultas sehingga 
suasana kuliahnya terkesan berjubel dan para mahasiwa 
setiap kali ada kuliah gabungan harus berebut tempat 
duduk khususnya tempat dekat dosen (depan) 
dan berangkat kuliahnya pagi-pagi benar. Tempat 
kuliahpun berbeda-beda dan ruangan kuliahnya 
menggunakan rumah tinggal bangsawan di daerah 
Ngasem. Lucunya lagi kalaupun sudah dapat tempat 
yang baik (diidamkan) seringkali tempat tersebut pada 
saat kuliah tiba diberikan kepada teman mahasiswi. 
Pada waktu itu jumlah mahasiswa putri masih sedikit 
sekali dibandingkan dengan mahasiswa putera, 
karena itu persaingan pendekatan dengan mahasiswi 
juga berlangsung seru. Alat transport mahasiswa/wi 
pada umumnya sepeda ontel, jarang yang naik speda 
bermotor (bronfit) apa lagi speda motor, bahkan banyak 
yang berjalan kaki.

Dosen muda masih sedikit, kebanyakan dosen tetap 
yang ada sudah cukup senior dan beberapa ada yang 
sudah bergelar Professor sehingga untuk mengajar ilmu 
dasar di tingkat Propadeus (Persiapan) saja beberapa 
dosennya sudah bergelar Professor yang konon waktu 
itu tingkahnya suka aneh-aneh,misalnya kalau ada 
mahasiswa mau menghadap ujian lisan, kalau tidak 
memakai baju berlengan panjang atau lupa ketok 
pintu sewaktu mau ujian atau sudah didepan meja 
ujian tetapi sebelum dipersilahkan duduk mahasiswa 
langsung duduk, mahasiswa akan disuruh keluar/
ditunda ujiannya.

Sistem perkuliahan di Perguruan Tinggi waktu 
itu masih menganut sistem studi bebas, belum 
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studi terpimpin seperti sekarang, artinya belum ada 
keharusan hadir mengikuti kuliah tatap muka yang 
dikontrol dengan buku absensi, mahasiswa mau belajar 
rajin atau tidak tak dihiraukan yang penting waktu ujian 
bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan secara lisan 
atau tertulis (kebanyakan lisan) hingga bisa dinyatakan 
lulus. Untuk Praktikum harus hadir melaksanakan 
praktikumnya dan wajib membuat laoporan praktikum. 
Sistem DO dan pembatasan jangka waktu sebagai 
mahasiswa belum ada, yang ada adalah berhenti 
karena pengunduran diri/keluar, berhenti menjadi 
mahasiswa karena kemauan sendiri setelah berputus 
asa karena tidak lulus-lulus ujiannya atau tidak ada lagi 
biaya kuliah (bagi yang tidak berikatan dinas). Kalau 
tidak menyatakan mengundurkan diri akan menjadi 
mahasiswa abadi (MA) bertahun tahun.

Buku-buku pelajaran atau textbook masih langka, 
kalaupun ada di perpustakaan jumlahnya sedikit 
sehingga peluang untuk bisa membacanya terbatas 
karena seperti berebut dengan mahasiswa lain. 
Buku bahan perkuliahan berbahasa Indonesia boleh 
dikata tidak ada. Buku-buku yang dijadikan referensi 
oleh para dosen hampir semuanya berbasa asing 
(kebanyakan berbahasa Belanda, Inggris, Jerman) oleh 
sebab itu mahasiswa harus tekun membaca buku-buku 
pelajaran berbahasa asing tersebut di perpustakaan. 
Bagi mahasiswa yang malas atau setengah malas kuliah 
atau mengikuti kuliah tetapi dapat tempat yang jauh 
dari dosen sehingga tidak dapat mendengar lengkap 
dan mencatat dengan seksama materi perkuliahan; 
biasanya buru-buru meminjam catatan perkuliahan 
dari teman mahasiswa/mahasiswi yang pintar dan rajin 
mencatat dengan baik. Lama kelamaan catatan kuliah 
yang baik tadi dijadikan diktat pelajaran, diperbanyak 
dengan dicetak/dironeo dan dijilid seadanya. Perlu 
diketahui bahwa pada waktu itu belum ada mesin 
fotokopi seperti sekarang sehingga mahasiswa harus 
rajin menyalin dengan menulis sendiri atau suruhan 
orang lain atau membeli diktat pelajaran kalau sudah 
ada diktatnya. Waktu itupun masih ada beberapa 
dosen berkebangsaan Asing (Belanda, Inggris, Jerman, 
Amerika, Canada, dll.) yang mengajar di UGM baik yang 
berdomisili di Yogyakarta maupun yang didatangkan 
dari luar kota (Bogor, Jakarta, Bandung) yang disebut 
dosen terbang. Dosen-dosen tidak tetap bangsa 
Indonesia juga ada yang menjadi dosen terbang sebut 
saja misalnya untuk dosen bidang Ilmu Kehutanan 
seperti Ir. Koesniobari, Ir. Soediarto Warsopranoto 
dan Soekiman Atmosoedarjo. Mahasiswa lebih 

terpukul lagi ketika dosen-dosen berkebangsaan 
Asing harus diberhentikan mengajar dan dipulangkan 
ke negeri asalnya akibat dari perjuangan politik 
nasional, dengan menghentikan bantuan tenaga asing 
dan menasionalisasi perusahaan-peruahan asing di 
Indonesia. Hal ini berakibat perkuliahan kacau karena 
lama tak mendapatkan dosen penggantinya dan yang 
lebih menderita mahasiswa yang sedang dibimbing 
dosen orang asing dalam menyusun skipsinya tiba-tiba 
terhenti tidak segera mendapatkan penggantinya atau 
kalau kemudian mendapat penggantinya bukannya 
meneruskan tetapi merubahnya sama sekali.

Kondisi tersebut sebenarnya mengharuskan 
mahasiswa harus rajin mengikuti kuliah mencatat 
dengan cermat dan teliti materi yang dikuliahkan, 
tekun belajar, tekun praktikum dan membuat laporan 
praktikumnya, membaca di perpustakaan dan mencatat 
materi yang dipelajarinya, pandai berkomunikasi 
dan mempelajari sifat serta kesukaan para dosennya, 
gigih dalam perjuangan mencapai cita-cita. Tetapi 
namanya mahasiswa yang jumlahnya banyak, datang 
dari berbagai daerah dan suku bangsa di Indonesia 
dengan segala tipikal karakternya dan latar belakang 
keluarganya, tidak semua mahasiswa mempunyai 
semangat/spirit untuk menyesuaikan diri dengan 
tuntutan itu. Sehingga hanya mahasiswa yang pintar, 
rajin, tekun, pandai membaca situasi dan sebagainya 
yang dapat melaksanakan studinya relatif lancar dan 
baik. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam 
meraih keberhasilan selain dengan usaha yang keras 
di bebagai kegiatan disertai doa juga didukung oleh 
faktor keberuntungan (luck) seseorang misalnya dalam 
ujian lisan, memilih dosen pembimbing, memilih judul 
skripsi dan obyek penelitian.

Didasari oleh kesulitan-kesulitan dan beban berat 
yang dihadapi sesama mahasiswa seangkatan dalam 
melakukan perkuliahan, praktikum, pengumpulam 
herbarium, ujian-ujian dan diikat dengan adanya 
perploncoan, pinjam-meminjam catatan kuliah, tentir 
dan sebagainya. Maka hal-hal tersebut menjadikan 
pemersatu, pengikat dan rasa kebersamaan yang kuat 
di antara sesama mahasiswa seangkatan.

2.  Tingkat Kelulusan dan Lamanya Menyelesaikan 
Studi

Menurut catatan di buku Reuni Emas, disebutkan 
bahwa mahasiswa/mahasiswi yang diterima dan 
mendaftar masuk kuliah di Fakultas Pertanian dan 
Kehutanan pada tahun 1953 sebanyak 153 orang. Yang 
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berhasil lulus mencapai Sarjana 66 orang dan yang 
hanya sampai Sarjana Muda 6 orang atau hanya kurang 
dari 50% nya. Beberapa sebabnya/kendalanya antara 
lain telah diuraikan dimuka. Selain itu ada dosen-
dosen UGM yang dijuluki “dosen killer” yang untuk 
bisa dinyatakan lulus ujian mata ajaran yang diberikan 
olehnya (mencapai nilai 6) harus bekali-kali ujian, ada 
yang 3 kali, 5 kali, 10 kali bahkan ada yang sampai 13 kali 
tetap tidak lulus dan kalau satu mata pelajaran belum 
lulus walaupun mata ajaran lain telah lulus belum dapat 
memperoleh kenaikan tingkatan kuliah. Ada ceritera 
nyata dari teman penulis sewaktu kuliah di Akademi 
Ilmu Statistik (AIS) Jakarta bahwa ia berhenti/terpaksa 
mengundurkan diri sebagai mahasiswa Fakultas 
Kedokteran UGM pindah kuliah di Akademi yang 
berikatan dinas dan setelah lulus langsung diangkat 
sebagai pegawai negeri; karena lebih dari 5 kali selama 
lebih dari 2 tahun ujian m.a. Kimia Organik dari Prof.
Drs. Sardjono tidak lulus-lulus, padahal mata ajaran 
lain sudah lulus semua dan ia tidak mengerti sebabnya. 
Dalam keputusasaan itu disertai ketidaksanggupan 
orang tua untuk membiayainya maka teman saya itu 
memutuskan keluar dari Fakultas Kedokteran UGM. 
Teman saya itu bukannya tidak pintar terbukti di 
kemudian hari dalam perjalanannya mengabdi sebagai 
PNS di Badan Pusat Statistik setelah lulus dari Akademi 
Ilmu Statistik, ia mendapat kesempatan tugas belajar 
di USA mula-mula untuk Program Master kemudian 
karena prestasinya dinilai baik oleh pembimbingnya 
diminta untuk melanjutkan hingga mendapatkan gelar 
PhD (Doktor) dan setelah kembali bekerja di tanah 
air mendapat keberuntungan kariernya melejit dari 
Kepala Bagian Perencanaan, Kepala Biro Perencanaan 
BKKBN, Kepala Badan, Menteri Sosial hingga menjadi 
Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Juga 
diangkat menjadi Guru Besar (Prof.) dari Universitas 
Airlangga karena memang mengajar di sana. Tentu 
saja bisa begitu karena kepiawiannya dan prestasi 
kerjanya hingga mendapatkan Bintang Maha Putera 
Utama. Teman penulis tersebut adalah Prof. DR. H. 
Haryono Suyono, M.Sc. Dalam kesempatan tidak resmi 
bersama teman-teman alumni Akademi Ilmu Statistik 
beliau suka berkelakar “saya memang pernah gagal 
menjadi dokter yang waktu itu sangat diidamkan orang 
tetapi Alhamdulillah malah bisa jadi Doktor, Professor 
dan Menteri Koordinator”.Tentu ini bukan suatu 
kesombongan melainkan mengandung makna nasehat, 
kita tidak boleh patah arang, meratap berkepanjangan 
di kala mengalami kegagalan, melainkan harus segera 

bangkit kembali semangat juangnya untuk mencapai 
keberhasilan di bidang lain disertai doa yang tiada 
hentinya. Insya Allah Tuhan akan mengijabahi.

Selain itu ada juga mahasiswa yang telah lulus 
Sarjana Muda (Baccalaureat) mengikuti” wajib kerja 
mengajar” di SMA Negeri Luar Jawa untuk selama paling 
kurang dua tahun, baru kemudian melanjutkan kuliah 
sarjananya. Hal ini tentu saja berakibat tertundanya 
kelulusan menjadi sarjana penuh (Insinyur) Pertanian/
Kehutanan.

PENGABDIAN PARA ALUMNUS
Para lulusan sarjana dari angkatan 1953 setelah 

memperoleh tanda kelulusannya langsung mencari 
tempat bekerja (ladang pengabdian) sesuai status 
kemahasiswaan selama kuliah di UGM. Bagi yang 
mendapatkan tugas belajar dari Kementerian Pertanian 
tentu saja kembali bekerja di instansinya, yang berikatan 
dinas dengan Pemerintah (Kementerian) harus segera 
melapor untuk ditetapkan tugasnya di mana, sedangkan 
yang belajar dengan biaya sendiri tentu dibebaskan 
memilih ada yang melamar ke Instansi Pemerintah 
termasuk di Perguruan Tinggi Negeri (UGM, Univ. 
Andalas, Unsri, UNPAD dan IPB), ke Perusahaan 
atau Perguruan Tinggi Swasta atau berusaha sendiri. 
Ada juga yang diterima bekerja di Instansi lain diluar 
Pertanian, Kehutanan dan PTN yaitu di Transmigrasi, 
Agraria, Pengairan, Pertamina dan BRI. Para Alumnus 
kebanyakan mengambil jurusan Pertanian sedangkan 
dari Jurusan Kehutanan hanya belasan orang saja 
diantaranya Ir. Djamaludin Soeryohadikoesoemo, Ir. 
Soedjono Soeryo, Ir. Wartono Kadri, Ir. Soenarsan 
Sastrosemito, DR. Ir. Setijono MF, Ir. Pramoe Wasono, 
Ir. Effendi Bachtiar Hasnan, Ir. Moh. Haerani, Ir. I. 
A. Soegeng Soekarto, Ir. Ag. Soetanto, Ir. Israyadi 
Suryokusumo, Prof. DR. Ir. Achmad Sulthoni M.Sc, 
Ir.Imam Abdul Rochman, Ir.Moerdjono, Ir. Kastam 
Aptasuyanda, dan Ir. R.M. Kiatmoko.

Yang dari juruan Pertanian banyak bekerja 
di Pertanian Pangan, Perkebunan, Peternakan, 
Kehewanan.

KARIER PARA ALUMNUS
Keberhasilan dalam meniti karier para alumnus 

Angkatan 53 baru terlihat beberapa belas dan puluh 
tahun kemudian. Angkatan 53 Fakultas Pertanian 
dan Kehutanan UGM boleh berbangga hati karena 
alumni nya dapat meraih jabatan tertinggi atau 
tinggi di beberapa Instansi Pemerintah atau bahkan 
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Jabatan Politis tinggi seperti Menteri dalam Kabinet 
Pemerintahan, sebut saja diantaranya: 
1. Menteri Kabinet

a. Ir. Djamaludin Soerjohadikoesoemo - Menteri 
Kehutanan 

b. Ir. Wardoyo - Menteri Pertanian 
2.  Rektor PTN

a. Prof. DR. Ir. Mochamad Adnan, M.Sc. - Rektor 
Universitas Gajah Mada.

b.  Prof. Dr. Jurnalis Kamil - Rektor Universitas 
Andalas.

c.  Prof. Ir. Bakri Hamid - Pembantu Rektor I 
Universitas Andalas.

3. Guru Besar
a.  Prof. Dr. Ir. H. Giat Suryatmana, M.Sc. - Guru 

Besar Fakultas Pertanian UNPAD.
b.  Prof. Dr. Ir. Soemantri S - Guru Besar Fakultas 

Pertanian UGM.
c. Prof. Dr. Ir. H. Achmad Sulthoni, M.Sc. - Guru 

Besar Fakultas Kehutanan UGM.
4. Eselon I Departemen/Kementerian

a.  Ir. Soedjono Soeryo - Sekretaris Jendral 
Departemen Kehutanan.

b. Ir. Wartono Kadri - Direktur Jendral RRL Dep.
Kehutanan.

c. Ir. Soenarsan Sastrosemito - Direktur Jendral 
Tata Guna Hutan Dep. Kehutanan.

d. Dr. Ir. Setijono MF - Kepala Badan Litbang Dep. 
Kehutanan.

5. Direktur Utama BUMN
a. Ir. Moch. Haerani - Direktur Utama PT Inhutani 

II.
b. Ir. Soepomo Soeparyo - Direktur Utama PTP 

XV-XVI.
c. Ir.H.Soemadi - Direktur Utama PTP XXIII.

6. Pejabat Eselon II (Direktur/Inspektur/Kakanwil)
Beberapa nama yang mencapai jabatan ini 

diantaranya: Ir. Ag. Soetanto (Kakanwil Dephut Jawa 
Tengah), Ir. Pramoe Wasono (Inspektur Pembangunan 
Dep.Kehutanan), Ir. Effendi Bachtiar Hasnan (Direktur 
Tata Guna Hutan Dephut), Ir. A. I. Sugeng Sukarto 
(Direktur Pemasaran Perum Perhutani), Ir. Soepani 
(Kakanwil Dep. Pertanian), Ir. Kiswondo (Kakanwil 
BPN Sumatra Utara), H.Imam Soeroeri Inspektur 
Perkebunan Dep. Pertanian, Ir. Soemartono (Direktur 
PGL Dep. Transmigrasi), Ir. Koestono (Direktur Bina 
Program Deptan).

Sekalipun banyak alumni angkatan 53 yang berhasil 

baik atau sangat baik dalam meniti karirnya ada juga 
yang pencapaian karirnya biasa-biasa saja bahkan 
ada yang relative kurang beruntung, misalnya ada 
yang sampai pension hanya dapat mencapai jabatan 
setingkat eselon IV b/Ajun Administratur Perhutani, 
mungkin karena hanya berbekal ijasah sarjana mudanya 
(jurusan pertanian) dan atau mungkin ada hal-hal lain 
yang mungkin menyebabkan terhambat karirnya.

REUNI EMAS DAN KONDISI PESERTANYA
Sebelum Reuni Emas sebenarnya sudah diadakan 

beberapa kali pertemuan alumni, yang pertama di TMII 
Anjungan Pemda D.I. Yogyakarta - Jakarta (1987), yang 
kedua di PT Pagilaran-Pekalongan (1988), ketiga di PT 
Gondang Baru Klaten (1990), ke empat di Yogyakarta 
dalam rangka pengembangan PT 53 (1991) dan ke enam 
di Jakarta di kediaman bapak Ir. Wardoyo (2000). 
Reuni Emas di Yogyakarta tanggal 25-27 September 
2003 diadakan dengan maksud: Memperingati 
genap 50 tahun dimulainya kuliah Angkatan 1953 (25 
September 1953), memperingati Hari diresmikannya 
Perguruan Tinggi Pertanian di Klaten (27 September 
1946), Pernyataan syukur masih diberi kesehatan dan 
umur panjang, Pernyataan terimakasih kepada Sri 
Sultan Hamengku Buwono IX yang telah meminjamkan 
sebagian kratonnya untuk perkuliahan mahasiswa 
UGM, Pernyataan terimakasih kepada alma mater 
UGM yang telah menjadi kawah Candradimukanya 
mahasiswa hingga menjadi sarjana yang berguna 
bagi nusa dan bangsa serta berterimakasih kepada 
masyarakat Yogyakarta yang telah menampung 
mahasiswa bertahun-tahun. Inilah tema pertemuan 
reuni emas yang sungguh sangat mulia. Rencana 
reuni emas disambut sangat antusias oleh para 
alumninya dan mereka sangat berharap bisa datang 
menghadirinya dengan angan-angan akan berkangen-
kangenan antar sesama alumni dan keluarganya, dan 
akan banyak berceritera nostalgia masa lalu. Namun 
manusia bisa berencana tetapi kenyataanya Tuhanlah 
yang menentukan segalanya. Ada yang sangat besar 
hasratnya mau hadir tiba-tiba sakit sampai meninggal 
(Wartono Kadri, Soemantri, Soepardan, Sasanti) ada 
juga yang pulih tetapi tetap tidak dapat hadir karena 
kondisinya tidak memungkinkan. Ada pula yang 
kecelakaan terserempet sepeda motor hingga luka-luka 
sehingga tidak jadi ikut reuni emas.

Pada saat reuni emas alumni yang telah meninggal 
dunia sebanyak 26 orang (33%) dari 73 lulusan. Peserta 
yang bisa hadir sebanyak 80 orang terdiri dari bapak-

48 | Rimba Indonesia I Indonesian Journal of Forestry

Sekilas Info



bapak 39 orang dan 41 ibu-ibu termasuk para janda 
almarhum alumni.

Para peserta bapak-bapak yang usianya 70 tahun 
ke atas kesehatannya sebagian besar masih baik, 
ada beberapa yang sudah terganggu penyakit gula, 
kolesterol, jantung, prostat, persendian, pernafasan 
dan lain-lain penyakit orang tua. 

Dari pengamatan data pribadi para alumni dapat 
diringkaskan bahwa mereka masuk UGM rata-rata 
berusia 20 tahun, yang paling muda 18 tahun paling tua 
22 tahun, menyelesaikan kuliah hingga menjadi sarjana 
antara 8-11 tahun, menikah dengan teman sendiri 
(seangkatan) satu orang karena jumlah mahasiswi 
jurusan Pertanian-Kehutanan paling minoritas; yang 
bisa selesai menjadi sarjana hanya 3 orang dari 73 
lulusan. Kebanyakan mereka menikah dengan gadis 
lulusan SLTA yang usianya trepaut jauh hingga 11 
tahun, menikahnya sudah mendekati usia 30 tahun 
bahkan ada yang lebih. Oleh karenanya saat reuni emas 
belum ada yang mempunyai cicit.

SUASANA REUNI
Rombongan peserta dari Jabodetabek sesuai 

kesepakatan pergi ke Yogya naik Kereta Api Taksaka 
Jakarta-Yogya untuk menjalin kebersamaan dan 
keakraban dalam perjalanan jarak jauh. Sepanjang 
perjalanan yang memakan waktu hampir 10 jam 
dipenuhi suasana kegembiraan penuh tawa dan ceria, 
keakraban dan critera nostalgia masa lalu termasuk 
jajan pecel di Purwokerto. Sesampai di stasiun KA Tugu, 
bayangannya dijemput dengan mobil berlogo Gajah 
Mada ternyata tidak terjadi. Tempat menginap dan 
pertemuan yang tadinya direncanakan di hotel Garuda 
Jl. Malioboro yang ada liftnya dan untuk sekaligus 
bernostalgia masa lalu ternyata dibatalkan dipindah ke 
Guest House dan Wisma Kagama di Bulak Sumur dekat 
dengan kampus mereka. Setelah sampai di sini pecahlah 
kegembiraan, keceriaan dan kangen-kangenan bertemu 
dengan teman lama yang yang sudah 10 tahun, 20 
tahun, 30 tahun tidak ketemu bahkan ada yang sejak 
lulus terus berpisah baru sekali ini bisa bertemu, betapa 
terharunya mereka. Selanjutnya timbul masalah dalam 
pengaturan kamar tidur yang tadinya sudah diatur-atur 
cermat setelah diberitahukan tempatnya mengemuka 
beberapa complain sehubungan dengan kondisi 
kesehatan mereka. Ada yang tadinya ditempatkan di 
lantai atas komplain karena sudah tidak mampu naik-
naik ke atas tanpa lift (tempat menginap ini memang 
tidak ada liftnya melainkan harus naik tangga) ya 

tentu saja ini harus diakomodasi. Persoalan lain juga 
kamar mandi yang tidak ada air panasnya sedangkan 
banyak peserta yang tidak sanggup lagi mandi dengan 
air dingin, terpaksalah diusahakan merebus air panas 
dan diantar ke kamar mandi dengan ember atau ceret. 
Menu makanan yang diinginkan tadinya diharapkan 
yang tradisional tetapi setelah adanya keluhan peserta 
sehubungan dengan kondisi kesehatannya yang harus 
diet untuk makanan tertentu, terpaksa juga menunya 
didiskusikan kembali dengan perusahaan catering 
untuk menyesuaikannya. Sehabis makan malam acara 
dilanjutkan dengan saling berceritera, bernyanyi-
nyanyi, membawa puisi dan nembang Jawa yang 
dibawakan oleh Setijono yang membikin banyak hadirin 
terkagum-kagum selain tembangnya bagus diikuti 
pula penerjemahan liriknya dalam bahasa Indonesia 
sehingga dapat dimengerti artinya.

Esok harinya Jum’at tanggal 26 September 2003 
diadakan tour, pertama berziarah ke makam Sawitsari 
makamnya para guru/dosen dan kawan-kawan yang 
bekerja di UGM, doa dipimpin oleh peserta yang 
paling tua. Selanjutnya mengunjungi kampus tempat 
kuliah dulu tetapi dibatasi hanya yang di Bulaksumur 
tidak ke kampus tahun-tahun pertama kuliah yaitu 
di Ngasem dekat Kraton, Bintaran dan Pingit. Di 
kampus Bulaksumur ini selain melihat-lihat kembali 
tempat kuliah, praktikum dan titik-titik istimewa bagi 
mahasiswa tertentu, untuk istirahatnya disediakan 
kursi-kursi di bawah pohon dengan disediakan camilan 
tradisional untuk bersantai dan melanjutkan obrolan. 
Acara selanjutnya adalah pergi jumatan di masjid UGM 
dan diakhiri beristirahat di penginapan.

Malam harinya setelah makan malam diadakan 
acara kangen-kangenan dan malam gembira antara 
lain dengan mengundang Ibu Harjono isteri Prof. Ir. 
Harjono Danoesastro dosen mereka. Dalam acara ini 
banyak diisi dengan bernyanyi, berpuisi dan berceritera 
ria.

Reuni emas diakhiri pada tanggal 27 September. 
Sebagian terus pulang ke rumah tempat tinggal masing-
masing baik berombongan maupun perorangan, tetapi 
sebagian besar masih tinggal di Yogya 1-3 hari untuk 
mengunjungi saudara, berbelanja dan keperluan lain. 
Demikian jalannya Reuni Emas Alumni Faperhut 
UGM Angkatan 1953. Di dalam buku reuni banyak 
diceriterakan ceritera nostalgia, kesan-kesan sewaktu 
menjadi mahasiswa dan sewaktu bekerja serta puisi-
puisi penuh makna.
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Rimbawan Berprestasi dalam Kesehatan
(Mencapai Usia 80 Tahun Atau Lebih)

Oleh: Slamet Soedjono

1. Ir. Adung A Malik (82 tahun)
a. Lahir: di Garut, tanggal 1 Januari 1936.
b. Agama: Islam.
c. Keluarga: 1 isteri, 4 anak, 9 cucu.
d. Pendidikan: Sarjana Kehutanan Fakultas Pertanian 

Universitas Indonesia Bogor (IPB) tahun 1963.
e. Jabatan terakhir: Direktur Utama PT Inhutani II.
f. Kondisi: sehat walafiat.
g. Aktivitas: masih aktif bekerja di APKINDO.
h. Temat tinggal: Jl. Nimun Raya No.14 Tanah Kusir 

Kebayoran Lama Telp. 7222122.

2. Ir. Toehadi (80 tahun 8 bulan)
a. Lahir: Purworejo, Kedu, Jawa Tengah, tanggal 21 

April 1937.
b. Agama: Islam.
c. Keluarga: 1 isteri, 4 anak, 10 cucu.
d. Pendidikan: Sarjana Kehutanan Fakultas Pertanian 

Universitas Indonesia (IPB) 1963.
e. Jabatan terakhir: Kepala Pusat Penyuluhan Setjen 

Departemen Kehutanan.
f. Kondisi: cukup sehat.
g. Aktivitas: lebih banyak menikmati pensiun.
h. Tempat tinggal: Jl. Pejaten Raya 13 depan Vila 

Pejatren Mas Pasar Minggu Jaksel Telp. 7807654.

3. Ignatius Soenarto (82 tahun 3 bulan)
a. Lahir: Yogyakarta, 7 Oktober 1935.
b. Agama: Kristen Katholik.
c. Keluarga: 1 isteri, 4 anak, 6 cucu.
d. Pendidikan: SMA.
e. Jabatan terakhir:Kepala Bagian pada Biro Humas 

Sekretariat Jendral Departemen Kehutanan.
f.  Kondisi: agak kurang sehat.
g. Aktivitas tidak ada kecuali jalan pelan untuk 

kesehatan.

h. Tempat tinggal: Jl. Jatiwangi No 4 A Jatipadang 
Utara Pasar Minggu Jaksel Telp. 7806238.

4. Ir. Soedjadi Martodiwirjo (80 Tahun 8 
Bulan)

a. Lahir: Jakarta, 25 April 1937.
b. Agama: Islam.
c. Keluarga: 1 isteri, 5 anak, 7 cucu.
d. Pendidikan: Sarjana Kehutanan Fakulktas 

Pertanian Universitas Indonesia (IPB) 1963.
e. Jabatan terakhir: Direktur Reboisasi Ditjen 

Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Dep. Kehutanan.
f. Kondiisi: cukup sehat, gemar jalan kaki dan 

pengajian.
g. Aktivitas: menikmati masa pensiun.

5. Ir. Slamet Soedjono, B St MBA (80 tahun 6 
bulan)

a. Lahir: Gombong, Kebumen, Jawa Tengah, tanggal 5 
Juni 1937.

b. Agama: Islam.
c. Keluarga: 1 isteri, 6 anak, 15 cucu, 1 cicit.
d. Pendidikan: SKMA 1957, Akademi Ilmu Statistik 

1963, Fak. Kehutanan IPB 1972, MBA 1992.
e. Jabatan Terakhir: Kep. Satuan Pengawasan 

Intern Perum Perhutani, Widyaiswara Utama 
(IVe) Pusdiklat Pegawai dan SDM Kehutanan Dep 
Kehutanan.

f. Kondisi: Sehat, masih main tenis, nyopir dan naik 
motor jarak dekat.

g. Aktivitas: Setelah pension PNS pada usia 65 tahun, 
bekerja sebagai Direktur dan Komut di HPH, 
setelah itu sudah 8 tahun lebih mengurus Majalah 
Rimba Indonesia dan menulis.

h. Tempat tinggal: Jl. Cilandak Tengah Raya No 9 B 
RT 08 RW 01 Cilandak Barat Jaksel Telp. 7694367.
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Warta Berita
Persatuan Peminat dan Ahli Kehutanan

PENGUMUMAN
No. 118

Berdasarkan putusan rapat Pengurus P.P.A.K. lengkap jang diadakan di Bandung pada tgl. 7/8 Djanuari 1955 
mengenai atjara:

Tindjauan penjempurnaan pengurus, dengan ini kami, Presidium mengesjahkan: putusan-putusan mengenai 
susunan Pengurus Harian P.P.A.K. jang terdiri dari:

Ketua I :  Sdr. PRIJONO

Ketua II :  Sdr. R. NIZAL KAMIL

Penulis I :  Sdr. KARSUDJONO

Penulis II :  Sdr. SOEKIMAN ATMOSOEDARJO

Bendahara :  Sdr. D.N. MANUPUTTY

Pembantu2 :  Sdr. SOEMARJO

  Sdr. WAKIDJO

  Sdr. A. MOETALIB

  Bandung, 1 Djuni 1955
  Presidium:

 (R.S. ATMOSOEPONO) (M. CAROPENOKA)

SIDANG PENGARANG “RIMBA INDONESIA”
Pada achor tahun 1955

Ketua : M.T. Noerkamal

Anggauta2 : A. Dilmy (Wk. Ketua), Soetisno Prawotokoesoemo (Panitera I), Mas Hatin Soedarma 
(Panitera II), R. Soemitro Soerjo (Bendahara), Poeloeng Soegondo (Bg. Politik), R. 
Soedarno, Prijono, H. Djiun, D.N. Manuputty, L.E. Anwar (Bg. Tehnik), I.B. Ngadung, 
Soetadi, R. Nizar Kamil, D. Loebis, M. Soetopo, R. Soetardjo.

Pembantu tetap : Prof. Ir. F.K.M. Steup, R.H. Narioadiredjo, O.M.L. Tobing, R. Sunjoto Wiroatmodjo, 
Prof. Ir. E.H.P. Juta, Ir. W. Wepf, St. Moh. Arief, Ir. Aten Suwanda
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Siapakah Pencetus Pertama Kali Kata:
INDONESIA...?
Dikutip dari buku Soekarno

Selama ini sejarah di sekolahan mengatakan kata 
Indonesia muncul pertama kali pada saat Poetoesan 

Conggres Pemoeda 28 Oktober 1928.
Jauh sebelum itu DR GSSJ Ratulangi (SamRat) 

sejak di Belanda, di kalangan mahasiswa asal Minahasa 
di Leiden semasa Perang Dunia I sekitar 1917. Ketika 
itu, Sam Ratulangi termasuk dalam kelompok peduli 
Minahasa di Belanda. Ia giat memopulerkan nama 
Indonesia. Dan, itupun dilakukannya sampai ke tanah 
air. 

Buktinya, pengakuan Bung Karno, orang nomor 
satu di Republik ini.

Pengakuan yang datang dari Presiden Republik 
Indonesia Serikat pertama Ir. Soekarno tentang kata 
INDONESIA. Katanya: “Saya mau menceritakan 
pengalaman saya sendiri. Empat puluh tahun yang 
lalu. Pada waktu itu banyak sekali diantara saudara-
saudara yang belum lahir di dunia. Saya pada waktu 
itu masih menjadi murid dari pada Hogere Burglijke 
School di Surabaya. Saya menjadi utusan dari pada satu 
perkumpulan pemuda, datang mengunjungi kongres di 
Bandung. Pada waktu senggang tidak ada sidang dari 
pada kongres itu, saya berjalan-jalan di jalan Braga, di 
Bandung dan disitu saya baca satu di atas papan tulis 
tertulis 

LEVENSVERZEKERING MAATSCHAPPIJ 
INDONESIA. ” LEVENSVERZEKERING 
MAATSCHAPPIJ INDONESIA. Itu ada tulisan yang 
berbunyi “INDONESIA”, pertama kali dengan terang-
terangan di wilayah tanah air kita INDONESIA. 
Saya bertanya kepada orang Bandung, “Apa ini 
Levensverkering Maatschappij Indonesia? Oh, itu 
adalah perseroan tanggung jiwa yang dipimpin 
oleh seorang Doktor dari MINAHASA. Namanya 
Ratulangie.” Sejak saat itu, Soekarno mengatakan: “Tak 
dapat saudara menulis sejarah Indonesia tanpa menulis 

di dalamnya nama GSSJ RATULANGIE. …UNTUK 
SATU BANGSA INI, SAUDARA GSSJ RATULANGIE 
telah memopulerkan buat pertama kali namanya, yaitu 
INDONESIA.”

Sam Ratulangi telah menggunakan kata 
INDONESIA pada perusahaan asuransinya di 
Bandung, dengan nama LEVENSVERZEKERING 
MAATSCHAPPIJ INDONESIA. Itu tahun 1918.

Ribuan tahun orang-orang suku Tondano 
khususnya dan suku-suku Tontemboan, Tomohon, 
Tonsea, Tonsawang umumnya sudah menggunakan 
kata sandi perjuangan "endonei-sia" (Tdn, Ts, Tmh, 
Ttb, Tsw), atau "induni-sia" (Rmbkn/Tdn) terucap 
"indonesia". Kata kerja Endonei, endoni, induni 
bermakna ambil rebut kembali “sia” adalah si dia yaitu 
gadis manis personifikasi kemerdekaan.

Sandi perjuangan ini digunakan setelah penderitaan 
tak terperi dan sakit hati tak tergambarkan suku-suku 
bangsa Minahasa karena ulah pendatang yang mencoba 
menjajah Minahasa, pada akhir abad 19 itu lahir Sam 
Ratulangi (5 Nopember 1890) di Tondano. Dalam 
dirinya mengalir darah leluhur pelaku Perang Tondano 
(1808-1809). Leluhurnya dari Remboken Usai Sekolah 
Raja di Tondano, belajar di Batavia, kemudian lanjut ke 
Eropa. Sementara beliau studi di Belanda Sam Ratulangi 
menjadi Ketua Indiesche Vereniging (1913-1915), atau 
persatuan India maksudnya orang-orang yang berasal 
dari Hindia Belanda. Di sini disosialisasikan kata 
nama Indonesia. Ide-Indonesia dari Sam Ratulangi itu 
disetujui semua. Juga disosialisasikannya ide Indonesia 
itu saat menjadi Ketua Persatuan Mahasiswa Asia se 
Eropa.

Pulang tanah air DR Sam Ratulangi pertama kali 
di tengah masa penjajahan secara terang-terangan 
menggunakan kata nama Indonesia di wilayah Hindia 
Belanda. Nama “Indonesia”dipakai beliau pada nama 
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bisnisnya "Levensverzekering Maatschappij Indonesia" 
(perusahan asuransi Indonesia). Kantornya di jln Braga 
Bandung sekitar tahun 1918.

Bung Karno sebagai Presiden RIS dalam Amanatnya 
pada tanggal 18 Agustus 1960 di Gedung Pemuda 
Jakarta di hadapan audiens Kongres Mahasiswa dan 
Pelajar Minahasa se Nusantara mengulangi ucapan 
DR Ratulangi, "ideeku ratusan atau ribuan pulau-
pulau dan penduduknya satu Indonesia" "ideeku sudah 
disampaikan dan disetujui pemuda pemudi yang sedang 
belajar di Belanda".

Kata nama Indonesia ini dipopularisasi Bung 
Karno di tanah air dan terbawa ke Sumpah Pemuda 
1928. Banggalah kata nama "Indonesia" berasal dari 

bumi Toar Lumimuut/Minahasa, dari bahasa-bahasa 
Nusantara, bukan karya pakar asing!, juga bukan import 
bermuatan kata "India" dan “nesos” atau kepulauan 
India.

Kata nama Indonesia adalah sandi perjuangan 
suku Tondano dan suku-suku bangsa Minahasa pasca 
Perang Tondano. Di dalam kata endonei/induni tersirat 
motivasi bersatu untuk sama-sama berjuang merebut 
kembali si dia atau sia personifikasi kemerdekaan, dari 
penjajah. Kata nama Indonesia adalah mutiara pusaka 
bahasa Minahasa kepada Negara Indon! Sebagai Tou 
Minahasa, kita mesti bangga pada kearifan budaya 
lokal yang terangkat menjadi nama negara Indonesia.

Nama Indonesia berasal dari berbagai rangkaian 
sejarah yang puncaknya terjadi di pertengahan 
abad ke-19. Catatan masa lalu menyebut 
kepulauan di antara Indocina dan Australia dengan 
aneka nama, sementara kronik-kronik bangsa 
Tionghoa menyebut kawasan ini sebagai Nan-
hai (“Kepulauan Laut Selatan”). Berbagai 
catatan kuno bangsa India menamai kepulauan 
ini Dwipantara (“Kepulauan Tanah Seberang”), 
nama yang diturunkan dari kata dalam bahasa 
Sanskertadwipa (pulau) dan antara (luar, 
seberang). Kisah Ramayana karya 
pujangga Walmiki menceritakan pencarian 
terhadap Sinta, istri Rama yang diculik Rahwana, 
sampai ke Suwarnadwipa (“Pulau Emas”, 
diperkirakan Pulau Sumatera sekarang) yang 
terletak di Kepulauan Dwipantara.

Bangsa Arab menyebut wilayah kepulauan 
itu sebagai Jaza’ir al-Jawi (Kepulauan Jawa). 
Nama Latin untuk kemenyan, benzoe, berasal 
dari nama bahasa Arab, luban jawi(“kemenyan 
Jawa”), sebab para pedagang Arab memperoleh 
kemenyan dari batang pohon Styrax 
sumatrana yang dahulu hanya tumbuh di 
Sumatera. Sampai hari ini jemaah haji kita masih 
sering dipanggil “orang Jawa” oleh orang Arab, 
termasuk untuk orang Indonesia dari luar Jawa 
sekali pun. Dalam bahasa Arab juga dikenal nama-
nama Samathrah (Sumatera), Sholibis (Pulau 
Sulawesi), dan Sundah (Sunda) yang 

disebut kulluh Jawi (“semuanya Jawa”).

Bangsa-bangsa Eropa yang pertama kali datang 
beranggapan bahwa Asia hanya terdiri dari 
orang Arab, Persia, India, dan Tiongkok. Bagi 
mereka, daerah yang terbentang luas antara 
Persia dan Tiongkok semuanya adalah Hindia. 
Jazirah Asia Selatan mereka sebut “Hindia 
Muka” dan daratan Asia Tenggaradinamai 
“Hindia Belakang”, sementara kepulauan ini 
memperoleh nama Kepulauan Hindia (Indische 
Archipel, Indian Archipelago, l’Archipel Indien) 
atau Hindia Timur (Oost Indie, East Indies, Indes 
Orientales). Nama lain yang kelak juga dipakai 
adalah “Kepulauan Melayu” (Maleische 
Archipel, Malay Archipelago, l’Archipel Malais). 
Unit politik yang berada di bawah jajahan Belanda 
memiliki nama resmi Nederlandsch-Indie(Hindia 
Belanda). Pemerintah pendudukan Jepang 1942-
1945 memakai istilah To-Indo(Hindia Timur) untuk 
menyebut wilayah taklukannya di kepulauan ini.

Eduard Douwes Dekker (1820-1887), yang dikenal 
dengan nama samaran Multatuli, pernah memakai 
nama yang spesifik untuk menyebutkan kepulauan 
Indonesia, yaitu “Insulinde”, yang artinya juga 
“Kepulauan Hindia” (dalam bahasa Latin “insula” 
berarti pulau). Nama “Insulinde” ini selanjutnya 
kurang populer, walau pernah menjadi nama surat 
kabar dan organisasi pergerakan di awal abad 
ke-20.

SEJARAH NAMA INDONESIA 
Sumber https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sejarah_nama_Indonesia
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No. Nama Umur  Instansi/Jabatan Terakhir  Waktu Meninggal  Dimakamkan 
di 

1 Mayjen TNI ( Prn) Oetomo 
Soedjonopoero, MBA

79  Sekjen Dep. Kehutanan  15 Desember 2017 

2 Hardjono, Bst 85 Inspektur Kepegawaian, Itjen 
Dep. Kehutanan 

 27 Desember 2017  Bogor 

3 Ir. Haryono Soeroso Kepala Biro Humas  15 Desember 2017  Bogor 
4 Suryadi Bt. Samad 78 Staf Dep. Kehutanan  28 November 2017  Jakarta 
5 Ir. M. Fadil Sosroatmodjo 88 Ka Kanwil Dep. Kehutanan 

Jawa Timur 
 2 Desember 2017  Tonjong-Bogor 

6 Ir. Soemitro Soemarmo 85 Kepala Pusat Inventarisasi 
Hutan - Ditjen INTAG 

 21 November 2017  Tonjong-Bogor 

7 Kamdiya Adisoesanto, SH 79 Kepala Biro Hukum Setjen 
Dep. Kehutanan 

 9 November 2017 

8 Drs Agung Wisuka, MM 63  Setjen Dep. Kehutanan  5 November 2017 
9 Najamudin 63  Setjen Dep. Kehutanan  18 Oktober 2017 
10 Ny. Marbiyah H. Sohar 75  Setjen Dep. Kehutanan  4 Oktober 2017 

BERITA DUKA CITA

BERITA GEMBIRA:
PUTRA-PUTRI RIMBAWAN YANG BERHASIL MERAIH 

SUKSES DALAM BERKARIER / BERKARYA
No. N a m a Pendidikan Jabatan Tinggi yang Dicapai Nama Orang Tua (Rimbawan)

dan Jabatan Terakhir 
1 Ir. Soenarsan Sastrosemito S1 Fak. Kehutanan 

UGM
Dirjen Inventarisasi dan Tata 
Guna Hutan Dep. Kehutanan 

Menantu Bp. Soekirman, Kepala 
Seksi Pembukaan Wilayah, 
Biro Perencanaan Unit I Perum 
Perhutani Jawa Tengah 

2 Ir. Harsono S1 Fak. Kehutanan 
UGM

Sekretaris Jenderal Dep. 
Kehutanan 

M. Soeharso, Kepala Seksi 
Perdagangan Dalam Negeri, 
Direksi PN. Perhutani Jawa 
Tengah – Semarang 

3 Ir. Soebagjo Hadisepoetro S1 Fak. Kehutanan 
UGM

Direktur Jenderal INTAG 
Departemen Kehutanan 

Soejono Hadisepoetro, Ajun 
Administratur / KSKPH KPH 
Magelang 

4 Ir. Armana Darsidi ( Alm) S1 Fak. Kehutanan 
IPB

Direktur Jenderal INTAG 
Departemen Kehutanan 

Warta, Kepala Seksi Pengukuhan 
Hutan, Direktorat Inventarisasi 
dan Perencanaan Kehutanan 

5 Ir. Surachmanto Hutomo, Msc S2 USA Direktur Jenderal 
Pengusahaan Hutan 
Departemen Kehutanan 

Menantu Bp. DR. Soedjarwo, 
Menteri Kehutanan 

6 DR. Ir. Budi Darmadi, M.Sc. S3 USA Direktur Jenderal Industri 
Transportasi dan Telematika, 
Dep. Perindustrian 

Putra Ketiga Bp. DR. Soedjarwo, 
Menteri Kehutanan 

7 Ir. M. Arie Soedarsono S1 Fak. Kehutanan 
UGM

Staf Ahli Menteri Kehutanan 
Bidang Ketenaga Kerjaan 
Dep. Kehutanan 

Wreksohangsono, Asisten 
Perhutani ( KBKPH ) Purwantoro 
KPH Surakarta 
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